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1.  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ม�ตร�	40	ห้�มมิให้ผู้ใดโฆษณ�คุณประโยชน์	คุณภ�พ	หรือสรรพคุณของอ�ห�ร	อันเป็นเท็จหรือ

เป็นก�รหลอกลวงให้เกิดคว�มหลงเชื่อโดยไม่สมควร	

ม�ตร�	 41	 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณ�	 คุณประโยชน์	 คุณภ�พ	หรือสรรพคุณของอ�ห�ร	 ท�งวิทยุ

กระจ�ยเสียง	วิทยุโทรทัศน์	ท�งฉ�ยภ�พ	ภ�พยนตร์	หรือท�งหนังสือพิมพ์	หรือสิ่งพิมพ์อื่น	หรือด้วยวิธี

อื่นใด	เพื่อประโยชน์ในท�งก�รค้�	ต้องนำ�เสียง	ภ�พ	ภ�พยนตร์	หรือข้อคว�มที่จะโฆษณ�ดังกล่�วนั้นให้

ผู้อนุญ�ตตรวจพิจ�รณ�ก่อน	เมื่อได้รับอนุญ�ตแล้วจึงจะโฆษณ�ได้

ม�ตร�	 42	 เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค	 ให้ผู้อนุญ�ตมีอำ�น�จสั่งเป็น

หนังสืออย่�งใดอย่�งหนึ่ง	ดังนี้

	 	 (1)		 ให้ผู้ผลิต	 ผู้นำ�เข้�	 หรือผู้จำ�หน่�ยอ�ห�ร	 หรือผู้ทำ�ก�รโฆษณ�	 ระงับก�รโฆษณ�

อ�ห�รที่เห็นว่�เป็นก�รโฆษณ�โดยฝ่�ฝืนม�ตร�	41

	 	 (2)		 ให้ผู้ผลิต	ผู้นำ�เข้�	หรือผู้จำ�หน่�ยอ�ห�ร	หรือผู้ทำ�ก�รโฆษณ�อ�ห�ร	ระงับก�รผลิต	

ก�รนำ�เข้�	ก�รจำ�หน่�ย	หรือก�รโฆษณ�อ�ห�รที่คณะกรรมก�รเห็นว่�อ�ห�รดังกล่�วไม่มีคุณประโยชน์	

คุณภ�พ	หรือสรรพคุณต�มที่โฆษณ�

ม�ตร�	70	ผู้ใดโฆษณ�อ�ห�รโดยฝ่�ฝืนม�ตร�	40	ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินส�มปี	หรือปรับ

ไม่เกินส�มหมื่นบ�ท	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	

ม�ตร�	71	ผู้ใดฝ่�ฝืนม�ตร�	41	ต้องระว�งโทษปรับไม่เกินห้�พันบ�ท

ม�ตร�	 72	ผู้ใดฝ่�ฝืนคำ�สั่งของผู้อนุญ�ตซึ่งสั่งต�มม�ตร�	 42	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี	

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ท	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	และให้ปรับเป็นร�ยวันอีกวันละไม่น้อยกว่�ห้�ร้อยบ�ท	

แต่ไม่เกิน	หนึ่งพันบ�ท	ตลอดเวล�ที่ไม่ปฏิบัติต�มคำ�สั่งดังกล่�ว

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับการโฆษณาอาหาร
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2.  ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
		 หลักเกณฑ์ก�รโฆษณ�อ�ห�ร	พ.ศ.	2551	

		 หลักเกณฑ์ก�รโฆษณ�อ�ห�ร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2555

		 หลักเกณฑ์ก�รโฆษณ�เครื่องดื่มที่ผสมก�เฟอีน

3.  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
มีเนื้อห�ส�ระสำ�คัญ	คือก�รโฆษณ�จะต้องไม่ใช้ข้อคว�มที่เป็นก�รไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค	หรือ

ใช้ข้อคว�มที่อ�จ	ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม	ทั้งนี้ไม่ว่�ข้อคว�มดังกล่�วนั้นจะเป็นข้อคว�มที่

เกีย่วกบัแหลง่กำ�เนดิ	สภ�พ	คณุภ�พ	หรอืลกัษณะของสนิค�้บรกิ�ร	ตลอดจนก�รสง่มอบ	ก�รจดัห�	หรอื

ก�รใช้สินค้�หรือ	บริก�ร	ซึ่งข้อคว�มดังต่อไปนี้	ถือว่�เป็นข้อคว�มที่เป็นก�รไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ

เป็นข้อคว�ม	ที่อ�จก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม	

(1)	 ข้อคว�มที่เป็นเท็จหรือเกินคว�มจริง	 ซึ่งไม่รวมถึงข้อคว�มที่ใช้ในก�รโฆษณ�ที่บุคคลทั่วไป

ส�ม�รถรู้ได้ว่�เป็นข้อคว�มที่ไม่อ�จเป็นคว�มจริงได้โดยแน่แท้

(2)	 ขอ้คว�มทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิคว�มเข�้ใจผดิในส�ระสำ�คญัเกีย่วกบัสนิค้�หรอืบรกิ�ร	ไมว่�่จะกระทำ�

โดยใช้หรืออ้�งอิงร�ยง�นท�งวิช�ก�ร	สถิติ	หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นคว�มจริงหรือเกิน	คว�มจริงหรือ

ไม่ก็ต�ม	

(3)	 ข้อคว�มที่เป็นก�รสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม	 ให้มีก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย	 หรือศีลธรรม	

หรือนำ�ไปสู่คว�มเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของช�ติ	

(4)	 ข้อคว�มที่จะทำ�ให้เกิดคว�มแตกแยกหรือเสื่อมเสียคว�มส�มัคคีในหมู่ประช�ชน	

(5)	 ข้อคว�มอย่�งอื่นต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง	

นอกจ�กนี้	 ก�รโฆษณ�จะต้องไม่กระทำ�ด้วยวิธีก�รอันอ�จเป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พร่�งก�ยหรือ

จิตใจ	หรืออันอ�จก่อให้เกิดคว�มรำ�ค�ญแก่ผู้บริโภค

4.  หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการตลาดอาหารสำาหรบัทารกและเดก็เลก็และผลิตภณัฑ์

ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2551

5.  กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่	พระร�ชบญัญตักิ�รประกอบกจิก�รกระจ�ยเสยีงและกจิก�ร

โทรทัศน์	พ.ศ.2551,	พระร�ชบัญญัติก�รพนัน	พ.ศ.2478	เป็นต้น
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ก�รโฆษณ�	หม�ยถงึก�รกระทำ�ดว้ยวธิกี�รใดๆ	ใหป้ระช�ชนเหน็หรอืทร�บขอ้คว�ม	เพือ่ประโยชน์

ท�งก�รค้�		

ข้อคว�ม	หม�ยถึง	ก�รกระทำ�ให้ปร�กฏด้วยตัวอักษร	ภ�พ	ภ�พยนตร์	แสง	เสียง	 เครื่องหม�ย	

หรือ	ก�รกระทำ�ใดๆ	ที่ทำ�ให้บุคคลทั่วไปส�ม�รถเข้�ใจคว�มหม�ยได้

สื่อโฆษณ�	หม�ยคว�มว่�	 วิธีก�รให้ข้อมูลในก�รโฆษณ�	 เช่น	 วิทยุกระจ�ยเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	

ท�งฉ�ยภ�พ	 ภ�พยนตร์	 หนังสือพิมพ์	 นิตยส�ร	 ว�รส�ร	 หนังสือ	 แผ่นป้�ย	 แผ่นพับ	 ใบปลิว	 ธงร�ว		

ตวัอกัษรไฟวิง่	กลอ่งไฟ	อนิเตอรเ์นต็	ก�รป�่วรอ้ง	ป�่วประก�ศ	โทรศพัท	์หรอืดว้ยวธิกี�รอืน่ใด	ทัง้ในสถ�นที	่

กล�งแจง้	สถ�นทีส่�ธ�รณะ	และสถ�นทีส่ว่นบคุคล	เชน่	ภ�ยในบรษิทั	ในห�้งสรรพสนิค้�	ในลฟิต	์เปน็ตน้

ก�รโฆษณ�สรรพคุณ	คุณภ�พ	คุณประโยชน์ของอ�ห�ร

พจน�นุกรม	ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	พ.ศ.	2542	กำ�หนดคำ�นิย�มไว้	ดังนี้

“สรรพคุณ”		 หม�ยถึง		 คุณง�มคว�มดี	คุณลักษณะประจำ�ตัวของสิ่งที่เป็นย�

“คุณประโยชน์”	 หม�ยถึง		 ลักษณะที่เป็นประโยชน์	เช่น	สมุนไพรมีคุณประโยชน์

	 	 ในก�รทำ�ย�รักษ�โรคได้

“คุณภ�พ”		 หม�ยถึง		 ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ

ดงันัน้	ก�รโฆษณ�สรรพคณุ/คณุประโยชน/์คณุภ�พ	ของอ�ห�ร	ในทีน่ีใ้หห้ม�ยคว�มถงึ	ก�รโฆษณ�

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติประจำ�ตัวที่ดีและเป็นประโยชน์ของอ�ห�ร

ความหมายของคำาที่เกี่ยวข้อง
กับการโฆษณา



คู่มือการขออนุญาตโฆษณาอาหาร (พ.ศ. 2556)4

การโฆษณาอาหาร
ที่ไม่ต้องขออนุญาต

1.		 ก�รโฆษณ�ที่ไม่มีก�รให้ข้อมูลที่เป็นก�รกล่�วอ้�งหรือทำ�ให้เข้�ใจว่�อ�ห�รนั้นมีสรรพคุณ	

คุณภ�พ	คุณประโยชน์	ไม่ว่�จะเป็นก�รแสดงข้อมูลด้วยภ�พ	ข้อคว�ม	สัญลักษณ์	หรืออื่นใดก็ต�ม	

2.		 ก�รใหข้อ้มลูท�งวชิ�ก�ร	ทีไ่มม่คีว�มเชือ่มโยงใหเ้ข�้ใจว�่เปน็สรรพคณุ	คณุภ�พ	คณุประโยชน์

ของอ�ห�รใดโดยเฉพ�ะ	 และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ท�งก�รค้�	 ทั้งนี้	 ก�รให้ข้อมูลท�งวิช�ก�ร

จะต้องเป็นก�รให้ข้อมูลที่ครบถ้วน	ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร	มีหลักฐ�นอ้�งอิงที่เชื่อถือได้	 เช่น	แสดงทั้ง

ข้อดี-ข้อเสีย	ข้อจำ�กัดต่�งๆ	เป็นต้น

3.		 ก�รโฆษณ�เพื่อส่งเสริมก�รข�ย	เช่น	ก�รลด	แลก	แจก	แถมของร�งวัล	ชิงโชค	โดยไม่มีก�ร

แสดงสรรพคุณ	คุณภ�พ	คุณประโยชน์ของอ�ห�ร	
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สถานที่ติดต่อเพื่อขออนุญาต

1.		 ศูนย์บริก�รผลิตภัณฑ์สุขภ�พเบ็ดเสร็จ	 (OSSC)	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	

กระทรวงส�ธ�รณสุข	ถนนติว�นนท์	อำ�เภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	สำ�หรับก�รโฆษณ�อ�ห�ร	ที่ประสงค์

จะเผยแพร่ทั่วประเทศ

2.		 สำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดั	สำ�หรบัก�รโฆษณ�อ�ห�ร	ทีป่ระสงคจ์ะเผยแพรใ่นแตล่ะจงัหวดั

นั้นๆ
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เอกสารประกอบการยื่น 
คำาขออนุญาตโฆษณาอาหาร

1.		 แบบฟอร์มคำ�ขออนุญ�ตโฆษณ�	 (แบบ	 ฆอ.1)	 ที่กรอกข้อคว�มครบถ้วน	 จำ�นวน	 2	 ชุด	

ลงล�ยมือชื่อจริงทุกชุด

2.		 เอกส�รแนบท�้ยคำ�ขออนญุ�ตโฆษณ�	(แบบ	ฆอ.3)	คอื	แบบสำ�หรบัแสดง	ภ�พร�่ง/สตอรีบ่อรด์	

ข้อคว�ม	 ภ�พ	 เสียง	 ที่สอดคล้องกับสื่อที่ขออนุญ�ต	 โดยต้องแสดงเนื้อห�ที่โฆษณ�ให้ชัดเจน/บรรย�ย

ร�ยละเอียดให้ส�ม�รถเข้�ใจได้ง่�ย	และต้องไม่มีรอยแก้ไข	ขูดลบ	ขีดฆ่�	หรือเพิ่มเติม	จำ�นวน	2	ชุด	ลง

ล�ยมือชื่อจริงทุกชุด

3.		 เอกส�รเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีข่ออนญุ�ตโฆษณ�	(แลว้แตก่รณ)ี	พรอ้มทัง้ลงน�มรบัรองสำ�เน�

ถูกต้อง

	 3.1		สำ�เน�ใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�ร	(แบบ	อ.2)/นำ�เข้�อ�ห�ร	(แบบ	อ.7)/คำ�ขอรับเลขสถ�นที่	

ผลิตอ�ห�รที่ไม่เข้�ข่�ยโรงง�น	 (แบบ	 สบ.1)	 ซึ่งระบุชนิดของอ�ห�รที่ได้รับอนุญ�ต	 (ด้�นหน้�และ	

ด้�นหลัง)	ทั้งชุด	จำ�นวน	1	ชุด

	 3.2	 สำ�เน�ใบสำ�คัญก�รขึ้นทะเบียนตำ�รับอ�ห�ร	(แบบ	อ.18)	(ด้�นหน้�และด้�นหลัง)	ทั้งชุด	

พร้อมสำ�เน�ฉล�กที่มีเครื่องหม�ยก�รได้รับอนุญ�ต	จำ�นวน	1	ชุด	

	 3.3	 สำ�เน�คำ�ขออนญุ�ตใชฉ้ล�กอ�ห�ร	(แบบ	สบ.3)	(ด�้นหน�้และด�้นหลงั)	และ	แบบ	สบ.4		

(ถ้�มี)	พร้อมสำ�เน�ฉล�กที่มีเครื่องหม�ยก�รได้รับอนุญ�ต	จำ�นวน	1	ชุด	

	 3.4	 สำ�เน�ใบจดทะเบยีนอ�ห�ร/แจง้ร�ยละเอยีดอ�ห�ร	(แบบ	สบ.5)	(ด�้นหน�้และด�้นหลงั)	

และ	แบบ	สบ.6	(ถ�้ม)ี	พรอ้มสำ�เน�ฉล�ก	ทีแ่สดงร�ยละเอยีดถกูตอ้งตรงต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ/

ประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�/ระเบียบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	

ที่เกี่ยวข้อง	จำ�นวน	1	ชุด	

	 3.5	 ร�ยละเอียดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอ�ห�ร	เช่น	สูตร	กรรมวิธีก�รผลิต	ร�ยง�นผลก�รตรวจ

วิเคร�ะห์	เป็นต้น	เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ข้อคว�มโฆษณ�ที่กล่�วอ้�ง
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4.	 เอกส�รเกี่ยวกับบุคคลผู้ขออนุญ�ต	(นิติบุคคล	หรือ	บุคคลธรรมด�)	

นิติบุคคล	 บุคคลธรรมด�
4.1a	 สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนนิติบุคคล		

ที่มีก�รปรับข้อมูลม�แล้ว	ไม่เกิน	6	เดือน	ถึงวันที่ยื่น

ขออนุญ�ต

4.2a	 หนังสือมอบอำ�น�จและแต่งตั้งผู้ดำ�เนินกิจก�ร		

(แบบที่	1)

4.3a	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้มอบอำ�น�จ

4.4a	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้รับมอบอำ�น�จให้เป็น	

ผู้ดำ�เนินกิจก�ร

4.5a	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กรของนิติบุคคล

4.6a	 สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของสำ�นักง�นใหญ่ต�มที่ปร�กฏ

ในหนังสือรับรอง	ข้อ	1

	 ผูร้บัมอบอำ�น�จใหเ้ปน็ผูด้ำ�เนนิกจิก�ร	ต�ม	4.4a	เปน็

ผู้ลงน�มยื่นขออนุญ�ตแทนนิติบุคคล

	 กรณีที่ผู้รับมอบอำ�น�จให้เป็นผู้ดำ�เนินกิจก�รต�ม

ข้อ	4.4a	ไม่ได้ม�ยื่นคำ�ขอด้วยตนเอง	ให้จัดทำ�หนังสือมอบ

อำ�น�จ	 แบบที่	 2	 เพื่อมอบให้ผู้อื่นยื่นคำ�ขอแทน	พร้อมทั้ง

แนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้รับมอบอำ�น�จ

4.1b	 สำ � เน� ใบจดทะเบี ยนพ�ณิชย์ 	

หรือสำ�เน�ก�รแต่งตั้งคณะบุคคล		

(แล้วแต่กรณี)

4.2b	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้ขออนุญ�ต

4.3b	 สำ� เน�ทะเบียนบ้�นของสถ�น

ประกอบก�รต�มที่จดทะเบียนไว้

กับกระทรวงพ�ณิชย์

4.4b	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีของ

ผู้ขออนุญ�ต

	 บุคคลธรรมด�ไม่ส�ม�รถแต่งตั้ง	

ผู้ดำ�เนินกิจก�รแทนได้

	 ผู้ที่มีชื่อต�มทะเบียนพ�ณิชย์ต้อง

เป็นผู้ลงน�มยื่นขออนุญ�ตด้วยตนเอง

	 กรณไีมไ่ดม้�ยืน่คำ�ขอดว้ยตนเอง	ให้

จัดทำ�หนังสือมอบอำ�น�จ	 แบบที่	 3	 เพื่อ

มอบให้ผู้อื่นยื่นคำ�ขอแทน	 พร้อมทั้งแนบ

สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้รับมอบอำ�น�จ

5.	 สำ�เน�คำ�ขออนุญ�ตโฆษณ�เดิมที่เคยได้รับอนุญ�ต	 พร้อมทั้งลงน�มรับรองสำ�เน�ถูกต้อง		

ในกรณีที่ต้องก�รใช้สำ�นวนโฆษณ�เดิม	จำ�นวน	1	ชุด
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คำาแนะนำาในการเตรียมเอกสาร
การขออนุญาตโฆษณา

1.	 แบบคำ�ขออนุญ�ตโฆษณ�อ�ห�ร	 (แบบ	 ฆอ.1)	 เอกส�รแนบท้�ยคำ�ขออนุญ�ตโฆษณ�	 และ

หนงัสอืมอบอำ�น�จ	ขอรบัไดท้ีส่ำ�นกัอ�ห�ร	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	หรอื	ด�วนโ์หลดแบบ

ฟอร์มจ�กอินเตอร์เน็ต	เว็บไซต์	www.fda.moph.go.th
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จ�กนั้นคลิกเลือก	อ�ห�ร	เพื่อเข้�สู่หน้�	สำ�นักอ�ห�ร

เลื่อนลง	แล้วเลือก	ขออนุญ�ตโฆษณ�	
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และด�วน์โหลดแบบฟอร์มต่�งๆ

2.		 กรอกแบบฟอร์มคำ�ขอโฆษณ�ให้ครบถ้วน	ต�มตัวอย่�ง	จำ�นวน	2	ชุด	และลงล�ยมือชื่อจริง

ทุกชุด

3.		 เอกส�รแนบท้�ยคำ�ขออนุญ�ตโฆษณ�	จำ�นวน	2	ชุด	 โดยเอกส�รแนบท้�ยฯนี้	 จะเป็นแบบ

สำ�หรับใส่ข้อคว�มและภ�พที่ต้องก�รจะโฆษณ�	 โดยแต่ละสื่อโฆษณ�อ�จมีลักษณะแตกต่�งกันไป		

ดังตัวอย่�งเช่น

	 3.1	 สื่อวิทยุโทรทัศน์	 ให้ใส่ข้อคว�มและภ�พเป็นสตอรี่บอร์ด	 โดยแสดงภ�พเป็นตอนๆ		

ในแตล่ะตอนใหบ้รรย�ยเนือ้ห�ร�ยละเอยีดของภ�พ	ขอ้คว�มทีป่ร�กฏ	และขอ้คว�มเสยีง	โดยเรยีงลำ�ดบั

ต�มที่ต้องก�รโฆษณ�

	 3.2	 สื่อวิทยุกระจ�ยเสียง	ต้องบรรย�ยข้อคว�มทั้งเสียงพูด	และเสียงประกอบ	เช่น	เสียงพูด

และมีเสียงดนตรีบรรเลงประกอบ	เป็นต้น

	 3.3	 สื่อสิ่งพิมพ์	 ต้องแสดงรูปภ�พและข้อคว�มที่ต้องก�รจะโฆษณ�ให้ครบถ้วนและส�ม�รถ

อ่�นได้ชัดเจน	

	 ที่สำ�คัญ	!	ผู้ขออนุญ�ต/ผู้รับอนุญ�ตจะต้องไม่แก้ไข	ขูดลบ	ขีดฆ่�	หรือเพิ่มเติม	ข้อคว�มหรือ

ภ�พหรือสิ่งอื่นใด	ในเอกส�รแนบท้�ยคำ�ขออนุญ�ตโฆษณ�	

4.	 กรณีที่ต้องก�รโฆษณ�กล่�วอ้�งร�ยละเอียดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับอ�ห�ร	 ต้องส่งเอกส�รเพื่อ

ประกอบก�รพิจ�รณ�	ดังมีร�ยละเอียดเป็นแนวท�ง	ดังนี้
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ข้อคว�มที่ต้องก�รกล่�วอ้�ง เอกส�รที่ต้องนำ�ม�ประกอบก�รพิจ�รณ�
1.	 คำ�ว�่	“ปลอดภยั”	ใหใ้ชไ้ดเ้มือ่มกี�ร

แสดงภ�พหรือข้อคว�มที่เกี่ยวข้อง

กับกรรมวิธีก�รผลิต

	 ใบรับรองระบบ	 HACCP	 จ�กหน่วยง�นรับรองระบบ	

(Certified	Body)	ที่มีม�ตรฐ�นต�ม	ISO/IEC	Guide	65	

หรือ	ม�ตรฐ�นว่�ด้วย	Product	Certification
2.	 เครื่องหม�ย	“ฮ�ล�ล” 	 ใบรับรองจ�กคณะกรรมก�รอิสล�มแห่งประเทศไทย
3.	 ไม่ใช้/ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 	 สูตรส่วนประกอบ	100%
4.		 ไม่มี/ปร�ศจ�กวัตถุกันเสีย 	 ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์	/	100	กรัม
5.		 ไม่มี/ปร�ศจ�กผงชูรส 		ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์	/	100	กรัม
6.		 ไม่ใช้/ไม่ใส่ผงชูรส 		สูตรส่วนประกอบ	100%
7.	 นำ�เข้�จ�กประเทศ… 		หลักฐ�นแสดงประเทศที่ม�ของอ�ห�ร
8.	 เป็นที่ยอมรับ/มีจำ�หน่�ยทั่วโลก 		หลักฐ�นแสดงว่�อ�ห�รนั้นๆ	มีจำ�หน่�ยไม่น้อยกว่�	

		 15	ประเทศ	ใน	3	ทวีป
9.	 ก�รกล่�วอ้�งส�รอ�ห�ร	ต�ม	Thai	

RDI	

-		 ปริม�ณส�รอ�ห�ร

-		 หน้�ที่ของส�รอ�ห�ร

		ร�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะหข์อ้มลูโภชน�ก�ร	/	100	กรมั	

ทั้งฉบับ

		ฉล�กอ�ห�รที่แสดงต�ร�งข้อมูลโภชน�ก�ร

		เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ก�รกล่�วอ้�งท�งโภชน�ก�ร	 ต�ม

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	 182)	 พ.ศ.2541	

เรื่อง	ฉล�กโภชน�ก�ร
10.	ก�รกล่�วอ้�งปริม�ณส�รอ�ห�ร	

นอกเหนือจ�กส�รอ�ห�รต�ม	Thai	

RDI

		ปฏิบัติต�ม	ข้อ	9	

		ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ส�รอ�ห�ร	 จ�กหน่วย

วิเคร�ะห์ของร�ชก�รหรือ	ที่ผ่�นก�รรับรอง	ISO	17025

		ฉล�กอ�ห�รที่แสดงปริม�ณส�รอ�ห�ร	ต่อหน่วยบริโภค

		ไม่อนุญ�ตให้กล่�วอ้�งสรรพคุณ	 คุณประโยชน์ของส�ร

อ�ห�รต�มข้อนี้
11.	ก�รกล่�วอ้�งสรรพคุณท�งสุขภ�พ

ของอ�ห�ร

	 ส่งง�นวิจัยที่มีก�รทดลองถึงผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ในคน	

และง�นวิจัยได้รับก�รตีพิมพ์ในว�รส�รท�งวิช�ก�รที่	

เชื่อถือได้	(สอบถ�มร�ยละเอียดที่กลุ่มกำ�หนดม�ตรฐ�น)
12.	ผ่�นก�รตรวจจุลินทรีย์ 	 ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์
13.	คำ�ว่�	“อน�มัย”	ประเภทเนื้อสัตว์ 	 ใบรับรองจ�กกรมปศุสัตว์
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5.	ฉล�กอ�ห�ร	ต้องมีร�ยละเอียดเป็นไปต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 เรื่อง	ฉล�ก,	ฉล�ก

โภชน�ก�ร	หรือฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	และระเบียบ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

6.	 หนังสือมอบอำ�น�จมี	3	แบบ	คือ	

แบบที่	1 แบบที่	2 แบบที่	3
ผู้มอบอำ�น�จ นิติบุคคล นิติบุคคล บุคคลธรรมด�

สิทธิและอำ�น�จ

ของผู้รับมอบ

	 เป็นผู้ดำ�เนินกิจก�ร	

แทนนิติบุคคล

	 ลงน�มในคำ�ขออนุญ�ต

และเอกส�รแนบท้�ย

	 ยื่นคำ�ขออนุญ�ต	 แก้ไข

หรือ	เพิ่มเติมเอกส�ร

	 รับรองเอกส�ร

	 รับเอกส�รคืน

	 รับใบอนุญ�ต

	 อื่นๆ

	 ยื่นคำ�ขออนุญ�ต	 แก้ไข	

หรือเพิ่มเติม

	 รับรองเอกส�ร	

	 รับเอกส�รคืน	

	 รับใบอนุญ�ต	

	 อื่นๆ

	 ยื่นคำ�ขออนุญ�ต	 แก้ไข	

หรือ	เพิ่มเติม	

	 รับรองเอกส�ร	

	 รับเอกส�รคืน	

	 รับใบอนุญ�ต	

	 อื่นๆ

แบบที่	 1	 หนังสือมอบอำ�น�จและแต่งตั้งผู้ดำ�เนินกิจก�รเกี่ยวกับก�รขออนุญ�ตโฆษณ�	 ใช้ใน

กรณีนิติบุคคลต้องก�รแต่งตั้งผู้ดำ�เนินกิจก�รให้ดำ�เนินก�รแทนนิติบุคคล	 ทั้งนี้ผู้ดำ�เนินกิจก�รจะเป็น	

ผู้ขออนุญ�ตโฆษณ�	ลงน�มในคำ�ขออนุญ�ตโฆษณ�	และเอกส�รอื่นๆ

แบบที	่2	หนงัสอืมอบอำ�น�จเกีย่วกบัก�รขออนญุ�ตโฆษณ�	ใชใ้นกรณนีติบิคุคลเปน็ผูม้อบอำ�น�จ	

โดยผู้รับมอบอำ�น�จจะไม่ส�ม�รถลงน�มในคำ�ขออนุญ�ตโฆษณ�	 แต่ผู้รับมอบอำ�น�จจะเป็นเพียงผู้ยื่น

คำ�ขอ	หรืออำ�น�จอื่นต�มแต่นิติบุคคลผู้มีอำ�น�จจะมอบให้เท่�นั้น

แบบที่	 3	 หนังสือมอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รขออนุญ�ตโฆษณ�	 ใช้สำ�หรับกรณีบุคคลธรรมด�เป็น

ผูม้อบอำ�น�จ	หนงัสอืมอบอำ�น�จแบบนีจ้ะมลีกัษณะเดยีวกบัหนงัสอืมอบอำ�น�จแบบที	่2	แตผู่ม้อบอำ�น�จ

เป็นบุคคลธรรมด�
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หลักเกณฑ์/ข้อแนะนำา
ในการโฆษณาอาหาร

1.		 ชื่ออ�ห�ร	 ต้องไม่ทำ�ให้เข้�ใจผิดในส�ระสำ�คัญ	 ไม่เป็นเท็จ	 ไม่เป็นก�รหลอกลวงให้เกิด

คว�มหลงเชื่อ	หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีง�มของไทย	โดยอ�จใช้

		 	 ชื่อเฉพ�ะของอ�ห�ร	ชื่อส�มัญ	หรือชื่อที่ใช้เรียกอ�ห�รต�มปกติ	หรือ

	 		ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอ�ห�ร	หรือ

	 		ชื่อท�งก�รค้�	ซึ่งต้องมีข้อคว�มแสดงประเภทหรือชนิดอ�ห�รนั้น	ด้วย

ในก�รโฆษณ�	ห�กข้อคว�มโฆษณ�ได้บ่งบอกถึงชนิดและประเภทของอ�ห�รอย่�งชัดเจนแล้ว	ก็

ไม่จำ�เป็นต้องแสดงชื่อเต็มของอ�ห�ร

2.	 ก�รแสดง	สรรพคุณ	คุณประโยชน์	ของอ�ห�ร	

		 2.1	 ต้องแสดงสรรพคุณของอ�ห�รนั้นทั้งตำ�รับ	 ไม่อนุญ�ตให้แสดงสรรพคุณ	 คุณประโยชน์

ของแต่ละส่วนประกอบ	

	 2.2		ไมท่ำ�ใหเ้ข�้ใจผดิในส�ระสำ�คญัของอ�ห�ร	ไมเ่ปน็เทจ็หรอืเกนิคว�มจรงิ	ไมเ่ปน็ก�รหลอก

ลวงให้เกิดคว�มหลงเชื่อโดยไม่สมควร	เช่น

	 	 2.2.1	 ไม่แสดงหรือสื่อให้เข้�ใจว่�อ�ห�รนั้น	ส�ม�รถบำ�บัด	บรรเท�	รักษ�	ป้องกันโรค	

หรือลดคว�มเสี่ยงต่�งๆ	เพิ่มภูมิต้�นท�นให้กับร่�งก�ยได้

	 	 2.2.2	 ไม่แสดงหรอืสื่อใหเ้ข�้ใจว่�อ�ห�รนั้น	มสีรรพคณุในก�รลดคว�มอ้วน	กำ�จดัไขมัน

สว่นเกนิ	ลดนำ้�หนกั	ควบคมุนำ้�หนกั	ควบคมุก�รสร้�งหรอืสะสมไขมนัในร่�งก�ย	ลดก�รดดูซมึหรอืกำ�จดั

ไขมนัจ�กอ�ห�ร	ชว่ยใหร้ปูร่�งด	ีทำ�ใหผ้อม	หรอืขอ้คว�มทำ�นองเดยีวกนั	ยกเวน้	ถ�้อ�ห�รนัน้เปน็อ�ห�ร

สำ�หรับผู้ที่ต้องก�รควบคุมนำ้�หนักที่ใช้แทนมื้ออ�ห�รได้	ส�ม�รถแสดงสรรพคุณในก�รควบคุมนำ้�หนัก	

	 	 2.2.3		ไม่แสดงหรือส่ือให้เข้�ใจว่�อ�ห�รน้ัน	ช่วยบำ�รุงสมอง	ทำ�ให้ฉล�ด	ทำ�ให้คว�มจำ�ดี

	 	 2.2.4		ไมแ่สดงหรอืสือ่ใหเ้ข�้ใจว�่อ�ห�รนัน้	ชว่ยบำ�รงุผวิ	ทำ�ใหผ้วิด	ีผวิข�ว	เนยีน	กระชบั

เปล่งปลั่ง	สดใส

	 	 2.2.5	 ไม่แสดงหรือสื่อให้เข้�ใจว่�อ�ห�รนั้น	 ช่วยบำ�รุงเกี่ยวกับเพศ	 เสริมสมรรถภ�พ	

ท�งเพศ

	 	 2.2.6	 ผลติภณัฑน์มสำ�หรบัสตรมีคีรรภห์รอืใหน้มบตุร	ตอ้งไมใ่ชข้อ้คว�มทีท่ำ�ใหเ้ข�้ใจว�่	

เป็นนมสำ�หรับท�รกในครรภ์	มีประโยชน์ต่อท�รกในครรภ์
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	 2.3	 ก�รกล�่วอ�้งสรรพคณุท�งสขุภ�พของอ�ห�ร	(Health	claim)	ตอ้งสง่ง�นวจิยัทีม่ทีดลอง

ถึงผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ในคน	และง�นวิจัยได้รับก�รตีพิมพ์ในว�รส�รท�งวิช�ก�รที่เชื่อถือได้	(สอบถ�ม

ร�ยละเอียดที่กลุ่มกำ�หนดม�ตรฐ�น)

3.	 ขอ้คว�มโฆษณ�ของผลติภณัฑต์อ้งไมก่ล่�วเปรยีบเทยีบหรอืทบัถมกบัผลติภณัฑข์องผูอ้ืน่

4.	 ห�้มนำ�บคุล�กรท�งก�รแพทยแ์ละส�ธ�รณสขุ	หรอืทำ�ใหเ้ข�้ใจว�่เปน็บคุล�กรดงักล�่ว	ม�	

แนะนำ�	รับรอง	หรือเป็นผู้แสดงแบบ	

5.	 ข้อคว�ม/คำ�เตือนในก�รโฆษณ�อ�ห�รบ�งชนิด

	อ�ห�รที่มกี�รกำ�หนดใหแ้สดงคำ�เตือน	ต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	เรื่อง	

หลกัเกณฑก์�รโฆษณ�อ�ห�ร	พ.ศ.	2551	ใหแ้สดงคำ�เตอืนต�มนัน้	แตถ่�้	ไมม่กี�รกำ�หนดใหแ้สดงขอ้คว�ม

ใดเป็นก�รเฉพ�ะ	ให้แสดงข้อคว�ม	“อ่�นคำ�เตือนในฉล�กก่อนบริโภค”	

อ�ห�ร ข้อคว�มที่ต้องแสดงในก�รโฆษณ�
อ�ห�รสำ�หรับกลุ่มท�รกและเด็กเล็ก นมแม่เป็นอ�ห�รที่ดีที่สุดสำ�หรับท�รก	 เพร�ะมี

คุณค่�ท�งโภชน�ก�รครบถ้วน
นมโคชนดิผง	นมปรงุแตง่ชนดิผง	ผลติภณัฑข์องนม

ชนิดผง	ที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป

นมแม่ดีที่สุดสำ�หรับท�รก

วุ้นสำ�เร็จรูปและขนมเยลลี่ เด็กอ�ยุตำ่�กว่�	3	ปี	ไม่ควรบริโภค
วุ้นสำ�เร็จรูปและขนมเยลลี่	ที่มีส่วนผสมของ

กลูโคแมนแนนหรือแป้งจ�กหัวบุก

เด็กไม่ควรกิน	ระวังก�รสำ�ลัก

อ�ห�รท�งก�รแพทย์ อ�ห�รท�งก�รแพทย์	ใช้ต�มคำ�แนะนำ�ของแพทย์
อ�ห�รกึ่งสำ�เร็จรูป	 ที่มีภ�พผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับ

ประท�น	และมีก�รเติมเนื้อสัตว์	ไข่	ผัก	หรืออื่นๆ	

เพื่อคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร	 ควรเติม....	 (ระบุชนิด

อ�ห�รที่เติม)
ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร อ่�นคำ�เตือนในฉล�กก่อนบริโภค	

ไม่มีผลในก�รป้องกันหรือรักษ�โรค
อ�ห�รสำ�เร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบ�งชนิด	 ต�ม

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	 305)	พ.ศ.

2550	เช่น	เวเฟอร์สอดไส้	ข้�วเกรียบ	

บริโภคแต่น้อยและออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พ

อ�ห�รทีน่ำ�เข�้	แลว้นำ�ม�แบง่บรรจภุ�ยในประเทศ	

และประสงคจ์ะแสดงว่�	อ�ห�รนัน้ผลติม�จ�กทีใ่ด

แบ่งบรรจุในประเทศไทย

อ�ห�รที่ต้องจำ�กัดปริม�ณในก�รบริโภค	 น้อยกว่�	

3	หน่วยบริโภค	ต่อวัน

อ่�นฉล�กก่อนบริโภค
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อ�ห�ร ข้อคว�มที่ต้องแสดงในก�รโฆษณ�
เครื่องดื่มที่ผสมก�เฟอีน	(ที่มีก�รแสดงภ�พขวด) ไม่ควรดื่มเกินวันละ	2	ขวด	

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม
อ�ห�รที่มีส่วนประกอบของ	แอสป�ร์แตม	 อ่�นคำ�เตือนในฉล�กก่อนบริโภค
อ�ห�รอืน่	ๆ 	ทีม่กี�รกำ�หนดคำ�เตอืนเปน็ก�รเฉพ�ะ

ต�มประก�ศกระทรวง/ประก�ศ	อย.

อ่�นคำ�เตือนในฉล�กก่อนบริโภค

6.	 คำ�ที่ไม่อนุญ�ตในก�รโฆษณ�คุณภ�พ	คุณประโยชน์	หรือสรรพคุณของอ�ห�ร	เช่น

	 ศักดิ์สิทธิ์	 ชั้นเลิศ	 หนึ่งเดียว	 ดีที่สุด

	 มหัศจรรย์	 ยอดเยี่ยม	 ที่หนึ่งเลย	 ลำ้�เลิศ

	 ป�ฏิห�ริย์	 เยี่ยมยอด	 ที่สุด	 เลิศลำ้�

	 เลิศที่สุด	 สุดเหวี่ยง	 ยอดไปเลย	 ดีเด็ด

	 ดีเลิศ	 วิเศษ	 เยี่ยมไปเลย	 บริสุทธิ์

	 ชนะเลิศ	 เลิศเลอ	 สุดยอด	 ฮีโร่	

7.	 ตัวอย่�งข้อคว�มที่ไม่อนุญ�ตในก�รโฆษณ�อ�ห�ร	 รวมถึงก�รใช้ภ�พที่สื่อให้เข้�ใจได้ใน

คว�มหม�ยเดียวกัน

	 ก�แฟลดคว�มอ้วน

		 ก�แฟลดนำ้�หนัก

		 นมสูตรพิเศษเพื่อก�รบำ�รุงสมองโดยเฉพ�ะ

		 นมที่มี	ดีเอชเอ	โอเมก้�	3	และวิต�มินบี	12	ซึ่งเป็นส�รสำ�คัญที่ช่วยบำ�รุงสมอง	ทำ�ให้ลูก

น้อยมีพัฒน�ก�รท�งสมองที่ดี	โตขึ้นจะเป็นคนเก่งและฉล�ด

		 ผิวสดใส	ใครๆ	ก็อย�กเป็นเจ้�ของ	

		 ช่วยให้สบ�ยท้อง	ควบคุมโดยนักวิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�ร	

		 หมดกังวลไปกับไขมันและนำ้�หนักส่วนเกินที่คุณต้องก�รจะกำ�จัด	

		 เตรียมคว�มพร้อมของลูกให้เต็มที่กับ...	

		 มคีณุค�่ส�รอ�ห�รครบต�มทีร่�่งก�ยตอ้งก�ร,	คณุค�่ส�รอ�ห�รทีส่ำ�คญัทีส่มดลุ,	คณุค�่

ส�รอ�ห�รในปริม�ณที่เหม�ะสมต่อร่�งก�ย	

		 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่�ท�งโภชน�ก�รเฉพ�ะอย่�งเพียงพอ	 เสริมจ�กอ�ห�รที่รับ

ประท�นปกติ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ร่�งก�ยได้รับส�รอ�ห�รครบถ้วน	

		 สำ�หรับผู้ที่รับประท�นเมล็ดข้�วที่ขัดสีจนข�วเป็นประจำ�ทุกวัน	

		 สำ�หรับคนชร�ที่ต้องจำ�กัดปริม�ณอ�ห�รบ�งชนิดที่อ�จเป็นผลเสียต่อสุขภ�พ	

		 ช่วยบำ�รุงและเสริมสร้�งประสิทธิภ�พท�งเพศ
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		 ลดนำ�้หนกัสว่นเกนิไดร้วดเรว็และปลอดภยัดว้ยอ�ห�รลดนำ�้หนกั...ส�ม�รถลดนำ�้หนกัได้

อ�ทิตย์ละอย่�งตำ่�	5	กิโลกรัม	โดยร่�งก�ยไม่อ่อนเพลีย

		 เครือ่งดืม่สมนุไพรจนี	สตูรนีเ้ปน็สดุยอดของเครือ่งดืม่สมนุไพร	“...โสมอเมรกิ�...	ปอ้งกนั

โรคหัวใจ	สมองฝ่อ	สมองเสื่อม...	โสมเก�หลี...	ป้องกันโลหิตจ�ง...	ปักคี้ผิวดำ�...	ป้องกัน

เบ�หว�น...	เจี่ยเต็กย้ง...	ป้องกันไตว�ย...”

		 ชว่ยซอ่มแซมและขจดัส�รพษิของร�่งก�ย...	ชว่ยใหร้�่งก�ยแขง็แรง	ส�ม�รถต�้นท�นโรค

ภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้น	มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีขึ้น...

		 ...ลดส�รพิษที่ม�จ�กอ�ห�รและมลพิษท�งอ�ก�ศ	 ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่�งก�ย

เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง...

		 ป้องกันโรคหัวใจ	โรคมะเร็ง	โรคเบ�หว�น	หลอดเลือดแข็งตัว	

		 ป้องกันก�รเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

		 บรรเท�อ�ก�รปวดหัว	ไมเกรน	ก�รอักเสบของสิว	อ�ก�รช�	บวมและเส้นเลือดขอด	

		 บำ�รุงสมอง	หัวใจ	ประส�ท	

		 ลดโคเลสเตอรอล	ลดคว�มดันโลหิต	ลดไขมันในเส้นเลือด	

		 ทำ�ให้ท่�นช�ยมีขน�ดใหญ่ขึ้น	อึดขึ้น	เพิ่มนำ้�รัก	แก้ปัญห�ผมร่วง	

		 มีผลในก�รล้�งพิษภ�ยในร่�งก�ย

		 ลดนำ้�หนักได้ภ�ยใน	4	สัปด�ห์	สล�ยไขมันที่สะสมในร่�งก�ย

		 ต่อต้�นอนุมูลอิสระซึ่งเป็นก�รป้องกันก�รเกิดโรคมะเร็ง

		 แก้ปัญห�ปวดประจำ�เดือน	ประจำ�เดือนม�ไม่ปกติ

		 เพิ่มภูมิต้�นท�นแก่ร่�งก�ย

		 ยับยั้งก�รเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

		 ทำ�ให้ผิวข�วเนียน	เปล่งปลั่ง	ผิวพรรณสดใส

		 ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น	ลดสิว	ฝ้�	กระ	จุดด่�งดำ�

		 ช่วยดับกลิ่นตัว	กลิ่นป�ก

		 ข้อคว�มที่โอ้อวดเกินจริง

	 โดยทั่วไปโฆษณ�ข�ยตรงผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รมักใช้คำ�หรือข้อคว�มที่เหลือเชื่อ	พิสูจน์ไม่ได้	

ม�อวดอ้�งสรรพคุณให้หลงเชื่อ	เช่น

		 กล่�วอ้�งว่�เป็นสูตรลับและใช้คำ�หรู	 เช่น	 “breakthrough”	 “magical”	 “miracle	

cure”	และ	“new	discovery”	ซึ่งในโฆษณ�ภ�ษ�ไทยก็คือ	มหัศจรรย์	ป�ฏิห�ริย์

		 ใช้ศัพท์ที่แสดงถึงผลของผลิตภัณฑ์	 เช่น	 “ล้�งพิษ	 (detoxify)”	 “ทำ�ให้ร่�งก�ยบริสุทธิ์	

(purify)”	และ	“ให้พละกำ�ลัง	 (energize)”	ซึ่งคำ�ต่�งๆ	 เหล่�นี้ค่อนข้�งคลุมเครือและ

ย�กแก่ก�รพิสูจน์
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		 อ้�งว่�รักษ�โรคได้ส�รพัด	ตั้งแต่โรคห�ยง่�ยจนถึงโรคร้�ยแรง

		 ยนืยนัว�่มผีลก�รศกึษ�ท�งวทิย�ศ�สตร	์แตไ่มไ่ดร้ะบเุอกส�รอ�้งองิใดๆ	หรอืมเีอกส�รวจิยั

ที่จ้�งทำ�ขึ้น

		 บอกแต่ประโยชน์และระบุว่�ไม่ก่อให้เกิดอ�ก�รข้�งเคียงใดๆ

8.	 ตัวอย่�งลักษณะภ�พที่ไม่อนุญ�ตในก�รโฆษณ�อ�ห�ร	(แล้วแต่กรณี)	เช่น

		 ภ�พสมอง	หรือภ�พที่สื่อให้เข้�ใจว่�เป็นสมอง

		 ภ�พอวัยวะภ�ยในร่�งก�ย	เช่น	หัวใจ	ปอด	ตับ	เป็นต้น

		 ภ�พผลของก�รใช้หรือสื่อว่�เป็นผลของก�รใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังรับประท�น	

(before	–	after)	เช่น	ภ�พคนอ้วน-คนผอม	คนผิวคลำ้�-ผิวข�ว

		 ภ�พเครื่องชั่งนำ้�หนัก	/	ส�ยวัด

		 ภ�พท�รก	หรือภ�พกร�ฟฟิคท�รก
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แบบ ฆอ.1 
(คำาขออนุญาตโฆษณาอาหาร)

แบบ ฆอ.3 
(เอกสารแนบท้ายคำาขออนุญาตโฆษณา) 
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แบบ ฆอ.1  

คําขออนุญาตโฆษณาอาหาร 
เลขรับท่ี …………………………….…………… 
วันท่ี ………………………………………….….. 
เวลา ………………………………………….…. 
ผูรับเรื่อง ………………………………….……. 

เขียนท่ี …………………………………………………………………….. 
                                                                                                  วันท่ี …………………………………………………….…………….. 

ขาพเจา …………………………………..……………….…………………………………………………..……………….... (ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล) 
ท่ีต้ัง/ท่ีอยูเลขท่ี ……….……………… หมูท่ี ………...……. ซอย/ตรอก …………………..…………………….. ถนน………………………….……..……………….. 
ตําบล/แขวง ……………………………………………. อําเภอ/เขต ……………………………..……………..จังหวัด………………………………………………..…..… 
โทรศัพท / โทรสาร ……………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………….… 
โดย ………………………………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………………………….… 
เปนผูรับมอบอํานาจ/ผูย่ืนคําขออนุญาตโฆษณาตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังตอไปน้ี 
1.  ชื่ออาหารและเลขทะเบียน/เลขฉลาก/เลขจดแจง ………………………………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………….……………………………………………..………………………………………………………………………………………………..     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(ตอดานหลัง) 
ชื่อผูผลิต/นําสั่ง ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
ใบอนุญาตเลขท่ี …………………………………………………………………………………………..… 

2.  ขอโฆษณาทาง     หนังสือพิมพ      แผนพับ         วารสาร/หนังสือ   โทรทัศน                อินเตอรเน็ต   

                       รูปลอก           โปสเตอร   เครื่องขยายเสียง      วิดิทัศน                  อ่ืนๆ…………………             

                            นิตยสาร         แผนปาย         วิทยุกระจายเสียง   ภาพยนตร  
3.  โฆษณาตอ       ประชาชนท่ัวไป 

  บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
  อ่ืน ๆ …………………………………………………….. 

4.  เอกสารประกอบการขอโฆษณามีดังน้ี 
   หนังสือมอบอํานาจ 
   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
   ภาพและขอความ/เสียงโฆษณา (พรอมสําเนาคูฉบับ)   
  สําเนาใบอนุญาต/ใบสําคัญ/ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหารตามขอ 1  

       สําเนาฉลากและเอกสารกํากับตรงตามท่ีไดรับอนุญาต 
  เอกสารอางอิง (ถามี) 
  เอกสารวิชาการ  จํานวน ………….. หนา 
  คําขอโฆษณาท่ีเคยไดรับอนุญาต ………. เรื่อง/……….. หนา 
  อ่ืน ๆ คือ ……………………………………………………………………………………… 

 
5. ขาพเจาขอรับรองวา  

5.1  ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ  
5.2  ฉลากอาหารท่ีโฆษณา ถูกตองตรงตามท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายและประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
5.3  ภาพโฆษณาตองไมเปนเท็จหรือเกินความจริง ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารและเกิดความหลงเชื่อ 
      โดยไมสมควร          
5.4  เมื่อไดรับอนุญาตแลวขาพเจาจะดําเนินการโฆษณาใหตรงตามขอความและเงื่อนไขท่ีผูอนุญาตกําหนด 

 
 

ลงชื่อ ……………………………………….…………………….. ผูย่ืนคําขอ 
             (……………………………………………….……..) 
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(ตอ)  ชื่ออาหารและเลขทะเบียน/เลขฉลาก/เลขจดแจง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบ ฆอ.1  

คําขออนุญาตโฆษณาอาหาร 
เลขรับท่ี ……………………………… 
วันท่ี ………………………………….. 
เวลา …………………………………. 
ผูรับเรื่อง ……………………….……. 

เขียนท่ี …สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา…………… 
                                                                                               วันท่ี ………16.. กันยายน…2556………………………………….. 

ขาพเจา …………….......……นายลิขิต  สิริโสธร................………………………………………......………….... (ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล) 
ท่ีต้ัง/ท่ีอยูเลขท่ี ………45/22……….……… หมูท่ี ……-……. ซอย/ตรอก ……..…-……………..…….. ถนน.……………สิริโสธร................……………... 
ตําบล/แขวง ……………โสธร...............…… อําเภอ/เขต ……………เมือง.............………………..จังหวัด……..........…ฉะเชิงเทรา..............…….....… 
โทรศัพท / โทรสาร ……………0 3881 1559  / 0 3881 1558………………….......……………………………………………………………………………….… 
โดย ………...........……นายลิขิต สิริโสธร..………………………………………………………………………………………………………………………………...…….… 
เปนผูรับมอบอํานาจ/ผูย่ืนคําขออนุญาตโฆษณาตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังตอไปน้ี 
1.  ชื่ออาหารและเลขทะเบียน/เลขฉลาก/เลขจดแจง ……………………………………………………….……………………………………………………..……… 

…………1.  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตรา เพนเกวล (เลขสารบบอาหาร 10-1-62355-1-0098)…...............………………………………………….. 
…………2.  เครื่องด่ืมรสพีช ตราเพนเกวล    (เลขสารบบอาหาร 10-1-62355-1-0099)…………………………………………………………………..     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(ตอดานหลัง) 
ชื่อผูผลิต/นําสั่ง ……………บริษัท เพนเกวลอินเตอร จํากัด.......…………………………………………………………………………. 
ใบอนุญาตเลขท่ี ……………10-1-62355................................................................................................................ ……..… 

2.  ขอโฆษณาทาง    หนังสือพิมพ           แผนพับ             วารสาร/หนังสือ     วิทยุโทรทัศน        อินเตอรเน็ต                         
                       รูปลอก              โปสเตอร             เครื่องขยายเสียง     วิดิทัศน             อ่ืน ๆ .….…….. 

                       นิตยสาร               แผนปาย            วิทยุกระจายเสียง   ภาพยนตร     
3.  โฆษณาตอ   ประชาชนท่ัวไป 
                                            บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
                                            อ่ืน ๆ …………………………………………………….. 
4.  เอกสารประกอบการขอโฆษณามีดังน้ี 
หนังสือมอบอํานาจ 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ภาพและขอความ/เสียงโฆษณา (พรอมสําเนาคูฉบับ)   
สําเนาใบอนุญาต/ใบสําคัญ/ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหารตามขอ 1  

     สําเนาฉลากและเอกสารกํากับตรงตามท่ีไดรับอนุญาต 
เอกสารอางอิง (ถามี) 

เอกสารวิชาการ  จํานวน ……5…….. หนา 
  คําขอโฆษณาท่ีเคยไดรับอนุญาต ………. เรื่อง/……….. หนา 
  อ่ืน ๆ คือ ……………………………………………………………………………………… 

 
5. ขาพเจาขอรับรองวา  

5.1  ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ  
5.2  ฉลากอาหารท่ีโฆษณา ถูกตองตรงตามท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายและประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
5.3  ภาพโฆษณาตองไมเปนเท็จหรือเกินความจริง ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารและเกิดความหลงเชื่อ 

                  โดยไมสมควร          
5.4  เมื่อไดรับอนุญาตแลวขาพเจาจะดําเนินการโฆษณาใหตรงตามขอความและเงื่อนไขท่ีผูอนุญาตกําหนด 

 
 

ลงชื่อ ……นายลิขิต  สิริโสธร....….. ผูย่ืนคําขอ 
                                          (……นายลิขิต  สิริโสธร..…....) 
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(ตอ)  ชื่ออาหารและเลขทะเบียน/เลขฉลาก/เลขจดแจง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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แบบ ฆอ.3                               เอกสารแนบทายคําขออนุญาตโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ ................................................... ผูยื่นคําขอ 
                      (                                     ) 
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ตัวอยาง การเขียนขอความโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน  
หรือสื่ออ่ืนที่มีเน้ือหาแบบเลาเรื่อง 

 
 
 

แบบ ฆอ.3                               เอกสารแนบทายคําขออนุญาตโฆษณา 
 
Product :  …………………………………………………….. 
Description : โทรทัศน  30วินาที 
 

 

หน้า 1/3 

  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงช่ือ..........................................ผูยื่นคําขอ 
              (........................................) 
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ตัวอยาง การเขียนขอความโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 
 
 
 

แบบ ฆอ.3                               เอกสารแนบทายคําขออนุญาตโฆษณา 
 
Product :  อาหารสําเร็จรูปพรอมทาน ตราเพนเกวล 
Description : Radio Spot  30 วินาที 

 

 .............เสียงรถ เสียงแตร บนทองถนน......... 

ผาสุก : งานก็เหนื่อย รถก็ติด เมื่อไหรจะถึงบานเนี่ย 
  ยังไมมีกับขาวเลย คุณ...จะกินอะไร 
ลิขิต : เอาแบบอรอยๆ มีหลายอยางหนอยก็พอ  
ผาสุก : หา... กินอะไรนะ หลายอยางดวยเหรอ 
  แวะซื้อกับขาวถุงเหอะ   
ลิขิต : เพนเกวล สิครับ 

        ...................เพลงประกอบ..................... 

ลิขิต : เพนเกวล กับขาวพรอมทานในซองแบบใหม 
  แคฉีกซอง เทใสจาน อะ! จานท่ี 1... จานท่ี 2... จานท่ี 3... 
  เสร็จ อรอยไดเลย แถมเก็บงาย ไมตองใสตูเย็น 
  มีติดบานไวนะครับ 
ผาสุก : ฮื้อ............เสียงหัวเราะ………. 
ลิขิต : เพนเกวล สิครับ งายมาก 
 
  
 
 
       ลงช่ือ..........................................ผูยื่นคําขอ 
              (........................................) 
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หนังสือมอบอำานาจ
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แบบ 1 

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา 
 

ทําท่ี             .                 
    วันท่ี        เดือน                       พ.ศ.             .               

  โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา                  สํานักงานใหญ ต้ังอยู เลขท่ี     
.               ตรอก/ซอย                      ถนน                   หมู ท่ี         ตําบล/แขวง                       .                      
อํ า เ ภ อ / เ ข ต                           จั ง ห วั ด                              โ ท ร .                   .            
โดยมี                                                                       เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย เลขท่ี                                  ลงวันท่ี                  .                   
ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให                                                 อายุ           ป สัญชาติ             เชื้อชาติ           .                         
อยูบานเลขท่ี                   ตรอก/ซอย                                ถนน                                        หมูท่ี                  .                    
ตําบล /แขวง                            อํ า เภอ / เขต                             จั งห วัด                   .                                
โทร.                      บัตรประจําตัว               เลขท่ี                                 ออกให ณ                        .                                 
เมื่อวันท่ี                                       เปนผูดําเนินกิจการและมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการดังน้ี คือ 

  ขอ 1 การขออนุญาตโฆษณา ลงนามในคําขออนุญาตโฆษณา ย่ืนคําขออนุญาตโฆษณา          .                                                     
.                                                                                                                                           และใหมี
อํานาจแกไขเพ่ิมเติมเอกสาร รับรองเอกสาร รับเอกสารคืน รับใบอนุญาต ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตโฆษณาดังกลาวจนเสร็จการ 
  ข อ  2  ก า ร มอ บ อํ าน าจ แล ะแ ต ง ต้ั ง ผู ดํ า เ นิน ก าร ดั ง กล า ว น้ี ใ ห ใ ช ไ ด ต้ั ง แ ต วั น ท่ี          .                                                             
เดือน        .              พ.ศ.         ถึงวันท่ี         เดือน                        พ.ศ.                                                .                                                                       
(กรณีตองการระบุระยะเวลา หรือใชขอความวา “ใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง” กรณีท่ีตองการมอบอํานาจ
ตลอดไป) 

  กิจการใดท่ี                                                 ผูรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินกิจการไดกระทําไป
ตามขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น     
เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
      ลงชื่อ                                                ผูมอบอํานาจ 
              (                                             ) 
       

ลงชื่อ                                                ผูมอบอํานาจ 
              (                                             ) 
 
                 ลงชื่อ                                               ผูรับมอบอํานาจ 
                          (                                              ) 
    
      ลงชื่อ                                                พยาน 
              (                                             ) 
 
      ลงชื่อ                                               พยาน 
              (                                             ) 

ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

ประทับตรา
สําคัญของ
นิติบุคคล 

แบบ 2 

หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา 
 

ทําท่ี             .                 
    วันท่ี      เดือน            พ.ศ.       .               

  โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา                             สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ  ต้ั ง อ ยู เ ล ข ท่ี 
                ตรอก/ซอย                      ถนน                   หมู ท่ี         ตําบล/แขวง                       .                       
อํ า เ ภ อ / เ ข ต                           จั ง ห วั ด                              โ ท ร .                   .            
โดยมี                                                                       เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย เลขท่ี                                  ลงวันท่ี                  .                   
ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให                                                 อายุ           ป สัญชาติ             เชื้อชาติ           .                         
อยูบานเลขท่ี                   ตรอก/ซอย                                ถนน                                           หมูท่ี               .                   
ตําบล /แขวง                            อํา เภอ/ เขต                             จั งหวัด                     .                                
โทร.                      บัตรประจําตัว               เลขท่ี                                 ออกให ณ                        .                                 
เมื่อวันท่ี                                 เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการดังน้ี คือ 

  ขอ 1 ใหเปนผูย่ืนคําขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับ                             .                                              
ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ขอ 2 ใหมีอํานาจลงนามแกไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร รับรองเอกสาร รับเอกสารคืน รับใบอนุญาต ตลอดจน
ใหมีอํานาจดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาดังกลาว จนเสร็จการ 

ขอ 3 การมอบอํานาจดังกลาวน้ีใหใชไดต้ังแตวันท่ี           เดือน       พ .ศ .         .                                                   
ถึงวันท่ี             เดือน                     พ.ศ.                                                                              .                                                          
(กรณีตองการระบุระยะเวลา หรือใชขอความวา “ใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง” กรณีท่ีตองการมอบอํานาจ
ตลอดไป) 

 กิจการใดท่ี                       ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามขอบเขต 
แหงหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น เพ่ือเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
      ลงชื่อ                                                ผูมอบอํานาจ 
              (                                             ) 
       

ลงชื่อ                                                ผูมอบอํานาจ 
              (                                             ) 
 
                 ลงชื่อ                                               ผูรับมอบอํานาจ 
                          (                                              ) 
    
      ลงชื่อ                                                พยาน 
              (                                             ) 
 
      ลงชื่อ                                               พยาน 
              (                                             ) 

ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

ประทับตรา
สําคัญของ
นิติบุคคล 
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แบบ 2 

หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา 
 

ทําท่ี             .                 
    วันท่ี      เดือน            พ.ศ.       .               

  โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา                             สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ  ต้ั ง อ ยู เ ล ข ท่ี 
                ตรอก/ซอย                      ถนน                   หมู ท่ี         ตําบล/แขวง                       .                       
อํ า เ ภ อ / เ ข ต                           จั ง ห วั ด                              โ ท ร .                   .            
โดยมี                                                                       เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย เลขท่ี                                  ลงวันท่ี                  .                   
ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให                                                 อายุ           ป สัญชาติ             เชื้อชาติ           .                         
อยูบานเลขท่ี                   ตรอก/ซอย                                ถนน                                           หมูท่ี               .                   
ตําบล /แขวง                            อํา เภอ/ เขต                             จั งหวัด                     .                                
โทร.                      บัตรประจําตัว               เลขท่ี                                 ออกให ณ                        .                                 
เมื่อวันท่ี                                 เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการดังน้ี คือ 

  ขอ 1 ใหเปนผูย่ืนคําขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับ                             .                                              
ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ขอ 2 ใหมีอํานาจลงนามแกไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร รับรองเอกสาร รับเอกสารคืน รับใบอนุญาต ตลอดจน
ใหมีอํานาจดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาดังกลาว จนเสร็จการ 

ขอ 3 การมอบอํานาจดังกลาวน้ีใหใชไดต้ังแตวันท่ี           เดือน       พ .ศ .         .                                                   
ถึงวันท่ี             เดือน                     พ.ศ.                                                                              .                                                          
(กรณีตองการระบุระยะเวลา หรือใชขอความวา “ใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง” กรณีท่ีตองการมอบอํานาจ
ตลอดไป) 

 กิจการใดท่ี                       ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามขอบเขต 
แหงหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น เพ่ือเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
      ลงชื่อ                                                ผูมอบอํานาจ 
              (                                             ) 
       

ลงชื่อ                                                ผูมอบอํานาจ 
              (                                             ) 
 
                 ลงชื่อ                                               ผูรับมอบอํานาจ 
                          (                                              ) 
    
      ลงชื่อ                                                พยาน 
              (                                             ) 
 
      ลงชื่อ                                               พยาน 
              (                                             ) 

ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

ประทับตรา
สําคัญของ
นิติบุคคล 
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แบบ 3 

หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา 
 

ทําท่ี                  .                 
    วันท่ี      เดือน            พ.ศ.       .               

.                   

  โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา                                             อายุ                      ป  
สัญชา ติ             เ ชื้ อชา ติ             อ ยู บ าน เ ลข ท่ี                ตรอก /ซอย                          .                         
ถนน                     .     หมู ท่ี            . ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                     .                                        
จังหวัด                          .  โทร.               .      บัตรประจําตัว              เลขท่ี                              .                        
ออกให ณ                              เมื่อ วันท่ี                                     ขอมอบอํานาจ และแตง ต้ังให 
                                           อา ยุ              ป  สัญชา ติ              เชื้ อ ชา ติ               อ ยู บ าน เลข ท่ี 
                 ตรอก/ซอย                   ถนน                      หมู ท่ี            ตําบล/แขวง                     .                                                  
อําเภอ/เขต                          จังหวัด                           โทร.                     บัตรประจําตัว                .                                             
เลขท่ี             ออกให ณ                     เมื่อวันท่ี                            เปนผูมีอํานาจกระทําการแทน
ขาพเจาในกิจการดังตอไปน้ี 

  ขอ 1 ใหเปนผูย่ืนคําขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับ                             .                                                                                                             
ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ขอ 2 ใหมีอํานาจลงนามแกไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร รับรองเอกสาร รับเอกสารคืน รับใบอนุญาต ตลอดจน
ใหมีอํานาจดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาดังกลาว จนเสร็จการ 

ขอ 3 การมอบอํานาจดังกลาวน้ีใหใชไดต้ังแตวันท่ี           เดือน       พ .ศ .         .                                                   
ถึงวันท่ี             เดือน                     พ.ศ.                                                                              .                                                          
(กรณีตองการระบุระยะเวลา หรือใชขอความวา “ใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง” กรณีท่ีตองการมอบอํานาจ
ตลอดไป) 

 กิจการใดท่ี             ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามขอบเขต 
แหงหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น เพ่ือเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
      ลงชื่อ                                                ผูมอบอํานาจ 
              (                                             ) 
       
                 ลงชื่อ                                               ผูรับมอบอํานาจ 
                          (                                              ) 
    
      ลงชื่อ                                                พยาน 
              (                                             ) 
 
      ลงชื่อ                                               พยาน 
              (                                             ) 

 

ตดิอากร 

แสตมป์ 

30 บาท 



คู่มือการขออนุญาตโฆษณาอาหาร (พ.ศ. 2556) 35

แบบ 1 

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา 
 

ทําท่ี      บริษัท สงบสุขโฆษณา จํากัด   .                 
    วันท่ี   16  เดือน    กันยายน       พ.ศ.   2556   .               

  โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา             บริษัท  สงบสุขโฆษณา  จํากัด             สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 
101   ตรอก/ซอย        เทวา         ถนน        พระราม 1        หมูท่ี    -     ตําบล/แขวง         มหาพฤฒาราม   .                      
อําเภอ/เขต        บางรัก              จังหวัด       กรุงเทพมหานคร           โทร .     0 2590 7098        .            
โดยมี          นายสันติสุข สุขโฆษณ และนายสงบสุข สุขโฆษณ         เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย เลขท่ี      0106661068888       ลงวันท่ี    9 เมษายน 2541   .                   
ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให              นายสงบสุข สุขโฆษณ         อายุ     30      ป สัญชาติ   ไทย     เชื้อชาติ   ไทย  .                         
อยูบานเลขท่ี        22/1       ตรอก/ซอย        อุดมสุข               ถนน          ประชาอุทิศ                หมูท่ี       -             
.                    
ตําบล/แขวง      หวยขวาง              อําเภอ/เขต        หวยขวาง           จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   .                                
โทร.     0 2590 7356    บัตรประจําตัว    ประชาชน     เลขท่ี     3 1007 00888 88 8     ออกให ณ    เขตหวยขวาง .                                 
เมื่อวันท่ี   1  กุมภาพันธ  2554      เปนผูดําเนินกิจการและมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการดังน้ี คือ 

  ขอ 1 การขออนุญาตโฆษณา ลงนามในคําขออนุญาตโฆษณา ย่ืนคําขออนุญาตโฆษณา   ผลิตภัณฑอาหาร     
และใหมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมเอกสาร รับรองเอกสาร รับเอกสารคืน รับใบอนุญาต ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับ
การขออนุญาตโฆษณาดังกลาวจนเสร็จการ 
  ขอ 2 การมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินการดังกลาวน้ีใหใชไดต้ังแตวันท่ี    16   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  
2556    ถึงวันท่ี    16    เดือน    กันยายน   พ.ศ.   2557   (กรณีตองการระบุระยะเวลา หรือใชขอความวา “ใชไดตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง” กรณีท่ีตองการมอบอํานาจตลอดไป) 

  กิจการใดท่ี     นายสงบสุข สุขโฆษณ      ผูรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินกิจการไดกระทําไปตามขอบเขต
แหงหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น เพ่ือเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
      ลงชื่อ         นายสันติสุข สุขโฆษณ             ผูมอบอํานาจ 
              (       นายสันติสุข สุขโฆษณ            ) 
       

ลงชื่อ         นายสงบสุข สุขโฆษณ             ผูมอบอํานาจ 
              (       นายสงบสุข สุขโฆษณ            ) 
 
                 ลงชื่อ          นายสงบสุข สุขโฆษณ            ผูรับมอบอํานาจ 
                          (        นายสงบสุข สุขโฆษณ           ) 
    
      ลงชื่อ          นายศักด์ิชัย สุธีวงศ               พยาน 
              (        นายศักด์ิชัย สุธีวงศ              ) 
 
      ลงชื่อ           นางสาวจําลอง ขํางาม          พยาน 
             (          นางสาวจําลอง ขํางาม         ) 

ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

ประทับตรา
สําคัญของ
นิติบุคคล 
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แบบ 2 

หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา 
 

ทําท่ี      บริษัท สงบสุขโฆษณา จํากัด   .                 
    วันท่ี   16  เดือน    กันยายน       พ.ศ.   2556   .               

  โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา             บริษัท  สงบสุขโฆษณา  จํากัด             สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี       
101   ตรอก/ซอย        เทวา         ถนน        พระราม 1        หมูท่ี    -     ตําบล/แขวง         มหาพฤฒาราม   .                      
อําเภอ/เขต        บางรัก              จังหวัด       กรุงเทพมหานคร           โทร .     0 2590 7098        .            
โดยมี          นายสันติสุข สุขโฆษณ และ นายสงบสุข สุขโฆษณ         เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย เลขท่ี      0106661068888       ลงวันท่ี    9 เมษายน 2541   .                   
ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให              นางสาวผาสุก สุขโฆษณ         อายุ     27      ป สัญชาติ   ไทย     เชื้อชาติ   ไทย  .                         
อยูบานเลขท่ี        22/2       ตรอก/ซอย        อุดมสุข                ถนน          ประชาอุทิศ               หมูท่ี      -     .                           
.                    
ตําบล/แขวง      หวยขวาง              อําเภอ/เขต        หวยขวาง           จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   .                                
โทร.     0 2590 7356    บัตรประจําตัว    ประชาชน     เลขท่ี     3 1007 00888 99 7     ออกให ณ    เขตหวยขวาง .                                 
เมื่อวันท่ี   22  พฤศจิกายน  2553      เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการดังน้ี คือ 

  ขอ 1 ใหเปนผู ย่ืนคําขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับ       ผลิตภัณฑอาหาร            ตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
  ขอ 2 ใหมีอํานาจลงนามแกไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร รับรองเอกสาร รับเอกสารคืน รับใบอนุญาต ตลอดจน
ใหมีอํานาจดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาดังกลาว จนเสร็จการ 

ขอ 3 การมอบอํานาจดังกลาวน้ีใหใชไดต้ังแตวันท่ี    16   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2556    ถึงวันท่ี 
    16    เดือน    กันยายน    พ.ศ.   2557   (กรณีตองการระบุระยะเวลา หรือใชขอความวา “ใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง” กรณีท่ีตองการมอบอํานาจตลอดไป) 

 กิจการใดท่ี     นางสาวผาสุก สุขโฆษณ      ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามขอบเขตแหงหนังสือมอบ
อํานาจฉบับน้ี ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
      ลงชื่อ         นายสันติสุข สุขโฆษณ             ผูมอบอํานาจ 
              (       นายสันติสุข สุขโฆษณ            ) 
       

ลงชื่อ         นายสงบสุข สุขโฆษณ             ผูมอบอํานาจ 
              (       นายสงบสุข สุขโฆษณ            ) 
 
                 ลงชื่อ         นางสาวผาสุก สุขโฆษณ           ผูรับมอบอํานาจ 
                          (        นางสาวผาสุก สุขโฆษณ          ) 
    
      ลงชื่อ          นายศักด์ิชัย สุธีวงศ               พยาน 
              (        นายศักด์ิชัย สุธีวงศ              ) 
 
      ลงชื่อ          นางสาวจําลอง ขํางาม           พยาน 
             (         นางสาวจําลอง ขํางาม         ) 
 

ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

ประทับตรา
สําคัญของ
นิติบุคคล 
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แบบ 3 

หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา 
 

ทําท่ี   45/22 ถ.สิริโสธร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  .                      
    วันท่ี   16  เดือน    กันยายน       พ.ศ.   2556   .                   

  โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา                  นายลิขิต สิริโสธร                     อายุ        32      ป  
สัญชาติ   ไทย     เชื้ อชาติ   ไทย      อยูบ านเลขท่ี       45/22      ตรอก/ซอย        -                 .                         
ถนน        สิริ โสธร      .     หมู ท่ี        4    . ตําบล/แขวง      โสธร           อําเภอ/เขต        เมือง     .                                        
จังหวัด        ฉะเชิงเทรา     .  โทร.     0 3881 1559  .      บัตรประจําตัว    ประชาชน     เลขท่ี     3 2401 00777 28 7  .                        
ออกให ณ    อ.เมือง ฉะเชิงเทรา           เมื่อวันท่ี   21 พฤศจิกายน 2552            ขอมอบอํานาจ และแตงต้ังให 
             นายชุมพล อุปการะ         อายุ       33     ป  สัญชาติ   ไทย     เชื้อชาติ   ไทย      อยูบานเลขท่ี 
    3756       ตรอก/ซอย     -            ถนน         ดินแดง        หมู ท่ี      -      ตําบล/แขวง      ดินแดง  .                                                  
อําเภอ/เขต        ดินแดง         จังหวัด        กรุงเทพมหานคร         โทร.     0 2246 9684   บัตรประจําตัว    ประชาชน .                                             
เลขท่ี     3 1007 00109 26 4     ออกให ณ    เขตดินแดง       เมื่อวันท่ี   7 กันยายน 2553     เปนผูมีอํานาจกระทําการ
แทนขาพเจาในกิจการดังตอไปน้ี 

  ขอ 1 ใหเปนผูย่ืนคําขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับ       ผลิตภัณฑอาหาร        ตอสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
  ขอ 2 ใหมีอํานาจลงนามแกไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร รับรองเอกสาร รับเอกสารคืน รับใบอนุญาต ตลอดจน
ใหมีอํานาจดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาดังกลาว จนเสร็จการ 

ขอ 3 การมอบอํานาจดังกลาวน้ีใหใชได ต้ังแตวันท่ี    16    เดือน  กันยายน      พ.ศ .  2556  .                                                      
ถึงวันท่ี    16    เดือน    กันยายน   พ.ศ.   2557   (กรณีตองการระบุระยะเวลา หรือใชขอความวา “ใชไดตลอดไปจนกวาจะ
มีการเปลี่ยนแปลง” กรณีท่ีตองการมอบอํานาจตลอดไป) 

  กิจการใดท่ี     นายชุมพล อุปการะ      ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับน้ี ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
      ลงชื่อ             นายลิขิต  สิริโสธร              ผูมอบอํานาจ 
              (           นายลิขิต  สิริโสธร             ) 
 
      ลงชื่อ             นายชุมพล  อุปการะ           ผูรับมอบอํานาจ 
              (           นายชุมพล  อุปการะ          ) 
    
      ลงชื่อ            นางสาววรรณา อุปการะ        พยาน 
              (          นางสาววรรณา อุปการะ       ) 
 
      ลงชื่อ            นายสายชล  พรหมการณ       พยาน 
             (           นายสายชล  พรหมการณ      ) 

ตดิอากร 

แสตมป์ 

30 บาท 
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แบบ ฆอ.2 
(ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร)
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แบบ ฆอ. 2 

 

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร 
 
ใบอนุญาตเลขท่ี ฆอ.   9722/2556   
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก 
 
                                                บริษัท สงบสุขโฆษณา จํากัด                                                                 .  
โดย                                                                   นายสงบสุข  สุขโฆษณ                                                                    .                               
ท่ีต้ัง/ท่ีอยูเลขท่ี                                                             101                                                 หมูท่ี           -                .                                                         
ซอย                                 เทวา                                    ถนน                                 พระราม 1                                    .                                                                   
ตําบล/แขวง                    มหาพฤฒาราม                           อําเภอ/เขต                          บางรัก                                        .                              
จังหวัด                          กรุงเทพมหานคร                         โทรศัพท                             0-2590-7098                               .                                                
เปนผูไดรับอนุญาตใหโฆษณาอาหารชื่อ 
    ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ตราเพนเกวล) (เลขสารระบบอาหาร 10-1-62355-1-0098)                                                                 .                                                                   
    เครื่องด่ืมรสพีช (ตราเพนเกวล)  (เลขสารระบบอาหาร 10-1-62355-1-0099)                                                                        .                                                
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................................................................................................................…… 
ทางสื่อ   หนังสือพิมพ, นิตยสาร, วารสาร /หนังสือ, อินเตอรเน็ต                                                                                           .                                                                                                                                
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตามเลขรับคําขออนุญาตโฆษณาท่ี                 3553/2556                                  วันท่ี          16 กันยายน 2556                        .                                                                                                                                 
        อนุญาตใหโฆษณาไดตามเอกสารขอความโฆษณาท่ีแนบทายใบอนุญาตน้ี จํานวน               1              หนา 
โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดดานหลังของใบอนุญาตฉบับน้ี 
 
    ใหไว ณ วันท่ี     30       เดือน           กันยายน             พ.ศ.     2556           .                                                                                                                                 
 
      (ลายมือชื่อ)                                                                 .   
                                                     ตําแหนง          เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา         .   
                          ผูอนุญาต 
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เงื่อนไขการโฆษณา มีดังนี:้- 

        
1. อนุญาตเฉพาะขอความและภาพท่ีไมไดขีดฆา 
2. โฆษณาในเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีอนุญาต 
3. ขอความและภาพท่ีโฆษณาตองตรงตามท่ีไดรับอนุญาต ถาโฆษณาแตกตางไป 

จากนี้ถือวาขอความโฆษณาท้ังหมดไมไดรับอนุญาต 
4. ใหแสดงขอความเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาในส่ือท่ีไดรับอนุญาต 
5. เงื่อนไขอื่นๆ ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี) 
6. ผูอนุญาตสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได หากมีเหตุจําเปน 

ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539       

 
 
 
 

สํานักอาหาร 
โทรศัพท  0 2590 7419 
โทรสาร  0 2590 7411      FDA No. : 222222 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THAI . FDA. A4   0222222 
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การออกเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร 

1. ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ท่ีอนุญาตโดย สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

มีรูปแบบดังนี้ 

ใบอนุญาตเลขท่ี ฆอ. xxxx/yyyy 

 xxxx   หมายถึง  เลขท่ีใบอนุญาต (เริ่มต้ังแต 1, 2, 3, ...) 

 yyyy   หมายถึง  ป พ.ศ.ท่ีอนุญาต (4 หลัก) 

 

ตัวอยาง  ถาไดรับอนุญาตเปนลําดับท่ี 3579 ของป พ.ศ.2556 จะแสดงเลขท่ีใบอนุญาต ดังนี้ 

ใบอนุญาตเลขท่ี ฆอ. 3579/2556 

 

2. ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ท่ีอนุญาตโดยสวนภูมิภาค (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

มีรูปแบบดังนี้ 

ใบอนุญาตเลขท่ี  aa - ฆอ. xxxx/yyyy 

 aa      หมายถึง  อักษรยอของจังหวัดท่ีออกใบอนุญาต 

 xxxx   หมายถึง  เลขท่ีใบอนุญาต (เริ่มต้ังแต 1, 2, 3, ...) 

 yyyy   หมายถึง  ป พ.ศ.ท่ีอนุญาต (4 หลัก) 

 

 ตัวอยาง  ถาไดรับอนุญาตจากจังหวัดนครพนมเปนลําดับท่ี 2 ของป พ.ศ.2556 จะแสดงเลขท่ี   

ใบอนุญาต ดังนี้ 

ใบอนุญาตเลขท่ี  นพ - ฆอ. 2/2556 
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ชื่อจังหวัด 
อักษรยอ 

ไทย 
อักษรยอ 

โรมัน 
รหัส

จังหวัด 
 

ชื่อจังหวัด 
อักษรยอ 

ไทย 
อักษรยอ 

โรมัน 
รหัสจังหวัด 

กระบี ่ กบ KBI 81  เพชรบูรณ พช PNB 67 
กรุงเทพมหานคร กท BKK 10  แพร พร PRE 54 
กาญจนบุร ี กจ KRI 71  ภูเก็ต ภก PKT 83 
กาฬสินธุ กส KSN 46  มหาสารคาม มค MKM 44 
กําแพงเพชร กพ KPT 62  มุกดาหาร มห MDH 49 
ขอนแกน ขก KKN 40  แมฮองสอน มส MSN 58 
จันทบุรี จบ CTI 22  ยโสธร ยส YST 35 
ฉะเชิงเทรา ฉช CCO 24  ยะลา ยล YLA 95 
ชลบุร ี ชบ CBI 20  รอยเอ็ด รอ RET 45 
ชัยนาท ชน CNT 18  ระนอง รน RNG 85 
ชัยภูม ิ ชย CPM 36  ระยอง รย RYG 21 
ชุมพร ชพ CPN 86  ราชบุร ี รบ RBR 70 
เชียงราย ชร CRI 57  ลพบุร ี ลบ LRI 16 
เชียงใหม ชม CNX 50  ลําปาง ลป LPG 52 
ตรัง ตง TRG 92  ลําพูน ลพ LPN 51 
ตราด ตร TRT 23  เลย ลย LEI 42 
ตาก ตก TAK 63  ศรีสะเกษ ศก SSK 33 
นครนายก นย NYK 26  สกลนคร สน SNK 47 
นครปฐม นฐ NPT 73  สงขลา สข SKA 90 
นครพนม นพ NPM 48  สตูล สต STN 91 
นครราชสีมา นม NMA 30  สมุทรปราการ สป SPK 11 
นครศรีธรรมราช นศ NRT 80  สมุทรสงคราม สส SKM 75 

นครสวรรค นว NSN 60  สมุทรสาคร สค SKN 74 

นนทบุรี นบ NBI 12  สระแกว สก SKW 27 
นราธิวาส นธ NWT 96  สระบุร ี สบ SRI 19 
นาน นน NAN 55  สิงหบุร ี สห SBR 17 
บึงกาฬ บก ---- 38  สุโขทัย สท STI 64 
บุรีรัมย บร BRM 31  สุพรรณบุรี สพ SPB 72 
ปทุมธานี ปท PTE 13  สุราษฎรธานี สฎ SNI 84 
ประจวบคีรขีันธ ปข PKN 77  สุรินทร สร SRN 32 
ปราจีนบุร ี ปจ PRI 25  หนองคาย นค NKI 43 
ปตตานี ปน PTN 94  หนองบัวลําภ ู นภ NBP 39 
พระนครศรีอยุธยา อย AYA 14  อางทอง อท ATG 15 
พะเยา พย PYO 56  อํานาจเจริญ อจ ACR 37 
พังงา พง PNA 82  อุดรธานี อด UDN 41 
พัทลุง พท PLG 93  อุตรดิตถ อต UTT 53 
พิจิตร พจ PCK 66  อุทัยธานี อน UTI 61 
พิษณุโลก พล PLK 65  อุบลราชธานี อบ UBN 34 
เพชรบุร ี พบ PBI 76      
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งไม่อนุญาต
โฆษณา
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ตัวอย่างชิ้นงานโฆษณาที่อนุญาต
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แบบ ฆอ.3                               เอกสารแนบทายคําขออนุญาตโฆษณา 
 
 
Product :  อาหารสําเร็จรูปพรอมทาน ตราเพนเกวล 
Description : Radio Spot  30วินาที 

 

 

 .............เสียงรถ เสียงแตร บนทองถนน......... 

ผาสุก : งานก็เหนื่อย รถก็ติด เมื่อไหรจะถึงบานเนี่ย 

  ยังไมมีกับขาวเลย คุณ...จะกินอะไร 

ลิขิต : เอาแบบอรอยๆ มี/คุณคาครบ/ และก็หลายๆอยางดวย 

ผาสุก : หา... อะไรนะ อรอย /คุณคาครบ/  หลายอยางดวยเหรอ 

  แวะตลาด เด๋ียวจัดให แตรออีก 3 ช่ัวโมงนะกวาจะไดกิน  

 ...................sfx ทํานองต่ืนเตน................ 

โฆษก : เพนเกวล สิครับ 

        ...................เพลงบรรเลงประกอบ..................... 

โฆษก : เพนเกวล กับขาวพรอมทานในซองแบบใหม 

  แคฉีกซอง เทใสจาน อะ! จานท่ี 1... จานท่ี 2... จานท่ี 3... 

  เสร็จ อรอยไดเลย มี/คุณคาครบ/  แถมเก็บงาย ไมตองใสตูเย็น 

  มีติดบานไวนะครับ 

ผาสุก : ฮื้อ............เสียงหัวเราะ………. 

ลิขิต : เพนเกวล สิครับ งายมาก 

 
 
 

      
           ลงช่ือ       นายชุมพล  อุปการะ       ผูยื่นคําขอ 

             (     นายชุมพล  อุปการะ     ) 

ประโยชน 

มปีระโยชน 

ประโยชน 

เอกสารแนบท้ายค าขออนุญาตโฆษณา 
 

Product : น ้ำทับทิมผสมน ้ำผลไม้รวม 100% จำกน ้ำผลไม้เข้มข้น  ตรำฟรุตเคิร์ฟ 
ส่ือโฆษณำ : Print Ads 
 

 
/ดูด/ี เสน่ห์...โดนใจ /หุ่นสวย สุขภาพด/ี 

น ้ำทับทิมผสมน ้ำผลไม้รวม 100% จำกน ้ำผลไม้เข้มข้น  ตรำฟรุตเคิร์ฟ 
 /มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ/ 

วิตำมินซีสูง มีส่วนช่วยในกระบวนกำรต่อต้ำนอนมุูลอิสระ   
 
 

ลงช่ือ       นำยชุมพล  อุปกำระ       ผู้ยื่นค้ำขอ 
             (     นำยชุมพล  อุปกำระ     ) 
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เอกสารแนบท้ายค าขออนุญาตโฆษณา 
 

Product : น ้ำทับทิมผสมน ้ำผลไม้รวม 100% จำกน ้ำผลไม้เข้มข้น  ตรำฟรุตเคิร์ฟ 
ส่ือโฆษณำ : Print Ads 
 

 
/ดูด/ี เสน่ห์...โดนใจ /หุ่นสวย สุขภาพด/ี 

น ้ำทับทิมผสมน ้ำผลไม้รวม 100% จำกน ้ำผลไม้เข้มข้น  ตรำฟรุตเคิร์ฟ 
 /มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ/ 

วิตำมินซีสูง มีส่วนช่วยในกระบวนกำรต่อต้ำนอนมุูลอิสระ   
 
 

ลงช่ือ       นำยชุมพล  อุปกำระ       ผู้ยื่นค้ำขอ 
             (     นำยชุมพล  อุปกำระ     ) 
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เอกสารแนบทายคําขออนุญาตโฆษณา 
 

Product : น้ําแครอทผสมบลูเบอรรี่ 100% จากน้ําผลไมเขมขน  ตรากลวยไม 
ส่ือโฆษณา : Print Ad 

 
 
 

 
 
 
ลงช่ือ       นายชุมพล  อุปการะ       ผูยื่นคําขอ 

             (     นายชุมพล  อุปการะ     ) 
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ตัวอย่างชิ้นงานโฆษณาที่ไม่อนุญาต
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เอกสารแนบทายคําขออนุญาตโฆษณา 

 

“โอเมก้า 3, 6, 9 และวติามนิบี 12 มส่ีวนช่วยในการทาํงานของระบบประสาทและสมอง” 

นกัวิชาการดา้นสมอง เผย “โอเมกา้ 3, 6, 9 และวิตามินบี 12 

มีส่วนสาํคญัอยา่งมากในการพฒันาสมอง” 

“เคล็ดลบัง่ายๆ ในการบาํรุงสมอง คือ กินดี  พกัผอ่นดี และ

ออกกาํลงักายทุกวนั”  

    วนัหน่ึงควรออกกาํลงักายอยา่งนอ้ย 20-30 นาที เพ่ือให้เลือด

สูบฉีดไปเล้ียงสมอง นอนเร็วก่อน 4 ทุ่ม เพราะเป็นช่วงเวลาท่ี

ฮอร์โมนหลัง่ออกมาดูแลร่างกาย และกินอาหารดีๆ มีประโยชน์ต่อสมอง นัน่คือ อาหารท่ีมีโอเมกา้ 3, 6, 9 และวิตามินบี 

12 ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการพฒันาสมองของคนทุกเพศทุกวยั  

เพราะจริงๆ แลว้ สมองของมนุษยเ์รา สามารถพฒันาไดต้ลอดเวลา ไม่เวน้แมก้ระทัง่ 

ผูป่้วยโรคเก่ียวกบัสมอง หรือผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุ  

หากสมองไดรั้บโอเมกา้ 3, 6, 9 และวิตามินบี 12 เพียงพอ  

สมองจะพฒันาไดแ้บบไม่มีวนัหมดอายุ 

 

 

สนับสนุนโดย  เคร่ืองดืม่เพนเกวล สมองดี รสอร่อย ดื่มง่าย 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ        นายลิขิต  สิริโสธร       ผูยื่นคําขอ  

    (    นายลิขิต  สิริโสธร     ) 
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Q&A
คำาถาม – คำาตอบ
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	 บุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	หม�ยถึงใครบ้�ง

	 หม�ยถึง	 บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้�ที่เกี่ยวกับก�รส่งเสริมรักษ�สุขภ�พของประช�ชน	 เช่น	 แพทย์	

ทันตแพทย์	 พย�บ�ล	 เภสัชกร	 เทคนิคก�รแพทย์	 นักกิจกรรมบำ�บัด	 นักโภชน�ก�ร	 เจ้�หน้�ที่

ส�ธ�รณสุข	นักศึกษ�แพทย์	เป็นต้น

	 ต้องแสดงเลขที่ใบอนุญ�ตโฆษณ�	(เลข	ฆอ.)	ในชิ้นง�นโฆษณ�หรือไม่

	 ต้องแสดง	โดยให้มองเห็นเลขที่ใบอนุญ�ตโฆษณ�	(เช่น	ฆอ.9722/2556)	ชัดเจนไม่เล็กจนเกินไป	

สีตัวอักษรตัดของสีของพื้น	ยกเว้น	สื่อวิทยุกระจ�ยเสียง	ไม่ต้องแสดง

	 อ�ห�รใดใช้คำ�ว่�	“ธรรมช�ติ”	ได้บ้�ง

	 อ�ห�รที่มีอยู่ต�มธรรมช�ติ	พืชผัก	ผลไม้	และเนื้อสัตว์	ที่ไม่มีก�รเติมวัตถุเจือปนอ�ห�ร	สี	กลิ่น	

วิต�มินและเกลือแร่	ต�มหลักเกณฑ์ก�รโฆษณ�อ�ห�ร

	 ก�รโฆษณ�สุร�อยู่ในคว�มดูแลของหน่วยง�นใด

	 ขณะนี้สำ�นักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	จะเป็นหน่วยง�นที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับก�รโฆษณ�สุร�

ต�มพระร�ชบัญญัติ	ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551

	 ก�รนำ�ฉล�กอ�ห�รม�โฆษณ�ต้องขออนุญ�ตหรือไม่

	 ต้องขออนุญ�ตในกรณีที่ฉล�กอ�ห�รนั้น	มีก�รกล่�วอ้�งถึงสรรพคุณ	คุณภ�พ	คุณประโยชน์ของ

อ�ห�ร	เช่น	อุดมด้วยวิต�มิน	บี	1,บี12	ไขมันตำ่�	เป็นต้น	ห�กไม่มีก�รกล่�วอ้�งก็ไม่ต้องนำ�ม�ขอ

อนุญ�ตโฆษณ�

	 ก�รโฆษณ�ทีม่กี�รจดัร�ยก�รแถมพก	หรอืร�งวลัดว้ยก�รเสีย่งโชคหรอืประกวดชงิร�งวลั	โดยไมม่ี

ก�รกล่�วถึงสรรพคุณ	คุณภ�พ	คุณประโยชน์ของอ�ห�ร	ต้องขออนุญ�ตหรือไม่

	 ไม่ต้องขออนุญ�ต	 แต่ต้องปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติ	 ว่�ด้วยก�รพนัน	 พ.ศ.	 2478	 และต�มกฎ

กระทรวงฉบับที่	5	(พ.ศ.	2534)	ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522

คำ�ถ�ม : คำ�ตอบ
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	 ก�รโฆษณ�อ�ห�รร่วมกับก�รจัดร�ยก�รแถมพก	 หรือร�งวัลด้วยก�รเสี่ยงโชค	 หรือประกวดชิง

ร�งวัล	และมีก�รกล่�วอ้�งถึงสรรพคุณ	คุณภ�พ	คุณประโยชน์ของอ�ห�ร	ต้องขออนุญ�ตหรือไม่

	 ต้องขออนุญ�ต	 โดยปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ก�รขออนุญ�ตโฆษณ�	 ต�มประก�ศสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์ก�รโฆษณ�อ�ห�ร	 พ.ศ.	 2551,	 พระร�ชบัญญัติ		

ว�่ดว้ยก�รพนนั	พ.ศ.	2478	และต�มกฎกระทรวงฉบบัที	่5	(พ.ศ.	2534)	ต�มพระร�ชบญัญตัคิุม้ครอง	

ผู้บริโภค	พ.ศ.	2522

	 บุคคลใดหรือหน่วยง�นใดที่จะต้องเป็นผู้ขออนุญ�ตโฆษณ�อ�ห�ร	 ระหว่�งผู้ผลิต/ผู้นำ�เข้�/

ผู้จำ�หน่�ย/ผู้ประกอบก�รโฆษณ�

	 หนว่ยง�นหรอืบคุคลใดกไ็ดท้ีจ่ดัทำ�สือ่โฆษณ�และตอ้งก�รนำ�ม�เผยแพรเ่พือ่ประโยชนท์�งก�รค�้

	 ต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	เรื่อง	หลักเกณฑ์ก�รโฆษณ�เครื่องดื่มที่ผสม

ก�เฟอีน	ลงวันที่	 8	มีน�คม	2555	กล่�วว่�	“ก�รโฆษณ�ให้โฆษณ�ได้ในลักษณะก�รเสนอภ�พ

ลักษณ์ของบริษัท	หรือกิจก�รเท่�นั้น”	ดังนั้น	 ในก�รโฆษณ�จะต้องมีเนื้อห�เกี่ยวกับภ�พลักษณ์

รวมอยู่ในโฆษณ�ด้วยทุกครั้ง	ใช่หรือไม่

	 ก�รโฆษณ�ไม่จำ�เป็นต้องมีเนื้อห�เกี่ยวกับก�รแสดงภ�พลักษณ์ของบริษัทหรือกิจก�ร	 อ�จมีหรือ

ไม่มีก็ได้	แต่ถ้�ก�รโฆษณ�มีก�รกล่�วอ้�งสรรพคุณ	คุณภ�พหรือคุณประโยชน์ต้องม�ขออนุญ�ต

ก่อน	ต�ม	พรบ.	อ�ห�ร	พ.ศ.2522

	 ได้รับอนุญ�ตโฆษณ�	คว�มย�ว	30	วิน�ที	ต้องก�รตัดเนื้อห�บ�งส่วนให้เหลือ	15	วิน�ที	ส�ม�รถ

ทำ�ได้เลยหรือต้องขออนุญ�ตใหม่

	 ถ้�ตัดทอนแล้วทำ�ให้เนื้อห�เปลี่ยนแปลง	อ�จทำ�ให้เข้�ใจผิด	ก็ต้องขออนุญ�ตใหม่

	 ส�ม�รถทำ�สื่อชิงโชคท�งป้�ยคล้องคอขวดได้หรือไม่

	 ป้�ยคล้องคอขวด	จัดเป็นฉล�กอ�ห�ร	ต้องปฏิบัติต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	และปฏิบัติ

ต�ม	พรบ.	ก�รพนันด้วย
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หลักเกณฑ์ก�รโฆษณ�อ�ห�ร	พ.ศ.2551.	นนทบุรี
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ภาคผนวก
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(สําเนา) 

 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง หลกัเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 

-------------------------------------------------- 

ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน 
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร   
แตหากจะทําการโฆษณาตามมาตรา 41 ก็ไดมีการกําหนดใหผูประสงคจะโฆษณา คุณประโยชน คุณภาพ 
หรือสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ 
หรือสิ่งพิมพอ่ืน หรือดวยวิธีอ่ืนใด เพื่อประโยชนทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะ
โฆษณาดังกลาวนั้น ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได 

ดังนั้น เพื่อใหการขออนุญาตโฆษณาและการโฆษณาอาหาร เปนไปตามเจตนารมยของกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข และแนวทางการโฆษณาอาหารไว 
ดังตอไปนี้ 

การโฆษณา หมายความรวมถึงการกระทําดวยวิธีการใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ     
เพื่อประโยชนทางการคา 

หลักการ/ขอปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร 
1.  อาหารที่กฎหมายกําหนดใหขออนุญาตผลิต นําเขา และอื่นๆ ตองไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยอาหารตามแตละกรณีนั้นๆ 
2.  การโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ตอง 
 2.1  ไมเปนเท็จหรือเกินความจริง ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหาร และ

ใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร 
 2.2  โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ไดรับอนุญาตในฉลาก ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะ 

กรรมการอาหารและยา หรือเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก หรือประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 

2.3  ทั้งนี้ หากมีการโฆษณากลาวอางสรรพคุณทางสุขภาพนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต
ในฉลาก ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดังกลาวขางตน ตองนําผลการศึกษาวิจัย
ผลิตภัณฑอาหาร บทความรู หรือขอมูลทางวิชาการ มาประกอบการขออนุญาตโฆษณาอาหาร ซึ่งตองเปน
ขอมูลที่ถูกตอง เปนจริงและเปนปจจุบัน อยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได และตีพิมพในวารสาร 
ทางการแพทยหรือทางวิชาการที่เชื่อถือได โดยจะตองแนบเอกสารที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มมาประกอบการ 
พิจารณาดวย 
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3.  การโฆษณาที่ไดรับอนุญาต จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด ไดแก 
 3.1  อนุญาตเฉพาะขอความและภาพที่ไมไดขีดฆา 

3.2  โฆษณาในเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันที่อนุญาต 
3.3  ขอความและภาพที่โฆษณาตองตรงตามที่ไดรับอนุญาต ถาโฆษณาแตกตางไปจากนี้ 

ถือวาขอความโฆษณาทั้งหมดไมไดรับอนุญาต 
3.4  ใหแสดงขอความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อท่ีไดรับอนุญาต ยกเวนทางสื่อวิทย ุ

กระจายเสียง ไมตองแสดงเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา  
3.5  เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี) 

หลักเกณฑทั่วไปในการโฆษณาอาหาร 
1.  ชื่ออาหาร 
 1.1  การใชชื่ออาหาร ตองไมทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ ไมเปนเท็จ ไมเปนการหลอกลวง  

ใหเกิดความหลงเชื่อ ทําใหเขาใจผิด หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยอาจใช 
 (1)  ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญ หรือชื่อที่ใชเรียกอาหารตามปกติ หรือ 
 (2)  ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร หรือ 
 (3)  ชื่อทางการคา ซึ่งตองมีขอความแสดงประเภทหรือชนิดอาหารนั้นๆ ดวย 

 1.2  การแสดงชื่ออาหารในสื่อโฆษณา 
 (1)  สื่อส่ิงพิมพ แสดงชื่ออาหารในขอความโฆษณาหรือแสดงภาพผลิตภัณฑที่เห็น  

ชื่ออาหารบนฉลากอยางชัดเจน 
 (2)  สื่อวิทยุกระจายเสียง แสดงชื่ออาหารซึ่งเปนที่เขาใจวาหมายถึงอาหารชนิดใดใน

สวนเสียงโฆษณา 
 (3)  สื่อวิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ และภาพยนตร แสดงชื่ออาหารในสวนเสียงโฆษณา 

หรือ แสดงภาพผลิตภัณฑที่เห็นชื่ออาหารบนฉลากอยางชัดเจน หรือแสดงชื่ออาหารเปนอักษรลอย (SUPER) 
มาประกอบภาพโฆษณา 

 (4)  สื่ออินเตอรเน็ต 
 -  อินเตอรเน็ตที่ไมมีเสียง ใหแสดงชื่ออาหารเชนเดียวกับสื่อสิ่งพิมพ 
 -  อินเตอรเน็ตที่มีเสียง ใหแสดงชื่ออาหารเชนเดียวกับสื่อวิทยุโทรทัศน 
การโฆษณา หากขอความโฆษณาไดบงบอกถึงชนิดและประเภทของอาหารอยางชัดเจนแลว 

ก็อนุโลมไมตองแสดงชื่อเต็มของอาหาร 
2.  ภาพในสื่อโฆษณา 
 การแสดงภาพประกอบ ขอความโฆษณา ภาพและขอความที่ปรากฏตองถูกตองตามกฎหมาย 

และไมทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหาร 
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3.  ขอความ/คําโฆษณา 
 3.1  การใชคําวา “สด” ใหใชไดกับ 

3.1.1  อาหารที่เปนผลิตผลตามธรรมชาติที่ยังไมไดแปรรูป เชน พืช ผัก เนื้อสัตว และ
ผลไม เปนตน 

3.1.2  อาหารที่กําหนดระยะเวลาจําหนายไมเกิน 3 วัน นับจากวนัที่ผลิต เชน ขนมปง  
3.1.3  อาหารที่ไดรับอนุญาตตามฉลากอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3.2  การใชคําวา “ใหม” สําหรับสินคาใหมหรือเริ่มวางจําหนายเปนเวลาไมเกนิ 1 ป 
3.3  การใชคําวา “ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย” , ”ผลิตภัณฑอินทรีย” , ”organic” หรือ    

“ออรกานิก” สําหรับผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยผูผลิต หรือผูจําหนาย หรือผูนําเขา ผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียนั้นจะตองได รับการตรวจสอบรับรองตามเกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรียของ  IFOAM                
(The International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือตามคําแนะนําของกรรมาธิการ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) หรือตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของตางประเทศ (ในกรณีที่
ตางประเทศนั้น มีการประกาศใชกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย) โดยหนวยตรวจสอบ
รับรองที่ไดรับการรับรองระบบงานตามเกณฑของ IFOAM หรือตามระบบ ISO/IEC Guide 65 หรือไดรับการ
ข้ึนทะเบียนจากหนวยงานในประเทศที่มีกฎระเบยีบเรื่อง เกษตรอินทรีย 

3.4  การใชคําวา “ธรรมชาติ” ใหใชไดสําหรับผลิตภัณฑอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติ พืช ผัก 
เนื้อสัตว และผลไม เปนตน เปนผลิตภัณฑอาหารที่ผานกรรมวิธี แปรรูปหรือกรรมวิธีการผลิตเบื้องตน ที่ไมมี
การเติมวัตถุเจือปนอาหาร, สี, กลิ่น, วิตามิน และเกลือแร 

3.5  การใชคําวา “ปลอดภัย” ใหใชไดเมื่อมีการแสดงภาพหรือขอความที่เก่ียวของกับ
กรรมวิธีการผลิตและมีหลักฐานการรับรองระบบ HACCP จากหนวยรับรองระบบ (Certified Body) ที่มี
มาตรฐานตาม ISO/IEC Guide 65 หรือมาตรฐานวาดวย Product Certification 

3.6  การโฆษณาที่ทําใหเขาใจวาอาหารนั้นมีจําหนายทั่วโลก จะตองมีหลักฐานแสดงวา
อาหารนั้นๆ มีจําหนายไมนอยกวา 15 ประเทศ ใน 3 ทวีป 

3.7  การนําขอความรับรองระบบประกันคุณภาพตางๆ มาประกอบการโฆษณา จะตองมี
หลักฐานวาไดมีการรับรองระบบประกันคุณภาพจริง และการรับรองนั้นยังมีผลอยูขณะทําการเผยแพร
โฆษณา และใหแสดงขอความตามที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวย
เรื่องหลักเกณฑการแสดงขอความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 

3.8  การแสดงเครื่องหมายการรับรอง, รางวัลจากหนวยงานราชการตางๆ หรือหนวยงานอื่น
ที่เปนที่ยอมรับโดยทัว่ไป เชน เครื่องหมายฮาลาล จากสาํนักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย 
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) รางวัลชนะเลศิตางๆ ที่ไดรับจากหนวยราชการ ผูขอ
อนุญาตตองสงหลักฐานการไดรับอนุญาต 
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4.  การแสดงคําเตือนในการโฆษณา 
 ใหแสดงคําเตือน “อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค” สําหรับผลิตภัณฑที่ประกาศกระทรวง

กําหนดใหแสดงคําเตือนบนฉลาก ยกเวนอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาํหนดให
แสดงคําเตือนในการโฆษณาไวเปนการเฉพาะ เชน เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน เปนตน 

 การแสดงคําเตือนใหปฏิบัติดังนี้ 
 4.1  สื่อส่ิงพิมพและอินเตอรเน็ตที่ไมมีเสียง แสดงคําเตือนขอความโฆษณาดวย ตัวอักษร  

ที่มี สี รูปแบบ และขนาดที่อานไดงายชัดเจน 
 4.2  สื่อวทิยุกระจายเสียงแสดงคําเตือนในสวนเสียงโฆษณาฟงไดชัดเจนทกุพยางค 
 4.3  สื่อวิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร และอินเตอรเน็ตที่มีเสียง แสดงคําเตือนใน

สวนเสียงโฆษณาฟงไดชัดเจนทุกพยางค หรือเปนอักษรลอย (Super) เปนเวลาไมนอยกวา 5 วินาที ขอความ
คําเตือนตองแสดงดวย ตัวอักษรที่มี สี รูปแบบ และขนาดที่อานไดงายชัดเจน 

 4.4  สื่ออื่นๆ ท่ีใชเพื่อประโยชนทางการคา แสดงคําเตือนตามขอ 4.1 หรือ 4.2 หรือ 4.3   
ใหเหมาะสม ตามแตกรณี 

5.  การแสดงขอความที่เขาขายตองแสดงฉลากโภชนาการ 
 การแสดงขอความท่ีเขาขายตองแสดงฉลากโภชนาการ เชน แคลเซียมสูง ไขมันต่ํา       

เพื่อสุขภาพ เพื่อบุคคลเฉพาะกลุม เปนตน ตองดําเนินการดังนี้ 
 (1)  ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 
 (2)  ตองสงหลักฐานฉลากโภชนาการที่ไดรับอนุญาต หรือ ฉลากที่มีการแสดงขอมูลโภชนาการ

พรอมผลวิเคราะห 
6.  ขอหามในการโฆษณา 
 6.1  หามนําบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หรือทําใหเขาใจวาเปนบุคลากรดังกลาว 

มาแนะนํา รับรอง หรือเปนผูแสดงแบบ 
 6.2  หามใชขอความที่เปนการเปรียบเทยีบหรือทับถมผลิตภัณฑของผูอ่ืน 
 6.3  ตัวอยางคําที่ไมอนุญาตใหใชในการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของ

อาหาร เชน ยอด, วิเศษ, ดีเลิศ,เด็ดขาด, ศักดิ์สิทธิ์, มหัศจรรย, ที่สุด หรือคําอื่นที่มีความหมายเทียบเทาคํา
ขางตน 

 ทั้งนี้ ขอความ ภาพยนตร หรือภาพนิ่งที่ใชในการโฆษณาตองไมขัดกับกฎระเบียบของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หลักเกณฑเฉพาะในการโฆษณาอาหาร 
หลักเกณฑตอไปนี้ ใชเปนแนวทางในการพิจารณาคําขอโฆษณาอาหารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ

เฉพาะแตละชนิด ซึ่งนอกจากจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทั่วไปแลว ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเฉพาะนี้ดวย 
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1.  อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
 1.1  หามโฆษณาอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ไดแก นมดัดแปลงสําหรับทารก อาหาร

ทารก นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารทารกสูตรตอเนื่องสําหรับทารก และเด็กเล็ก 
และอาหารอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับทารกและเด็กเล็ก เวนแตการใหขอมูลทางวิชาการทางวารสาร
ทางการแพทย หรือการใหขอมูลทางวิชาการเฉพาะแกแพทย พยาบาล ผดุงครรภ นักโภชนาการ เทานั้น 

 1.2  การใหขอมูลตองไมแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑใดก็ตามดีกวา เทาเทียม หรือคลายนมแม 
ไมชักจูงใหเลี้ยงลูกดวยอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือโนมนาวไมใหเลี้ยงลูกดวยนมแม และไมใช
รูปภาพหรือกราฟกของทารกและเด็กเล็กประกอบการโฆษณา 

 1.3  มีขอความ “นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก เพราะมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน” 
ทั้งในสวนของภาพและเสียง แลวแตกรณี 

1.4 ระบุกลุมเปาหมายตามขอ 1.1 แลวแตกรณี  
2.  อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
 2.1  ตองมีขอความที่แสดงถึงการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม คือ “อยาใชเลีย้งอายตํุ่ากวา 

6 เดือน นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุด” ทั้งในสวนของภาพและเสียงแลวแตกรณี 
 2.2  ตองไมสื่อความหมายทําใหเขาใจวาอาหารเสริมดังกลาวใชไดสําหรับทารกอายุนอยกวา 

6 เดือน และตองไมทําใหเขาใจวาอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กนี้ มีคุณคาครบถวนเพียงพอตอ
ความตองการของทารกและเด็กเล็ก 

3.  นมและผลิตภัณฑนม 
 3.1  ตองไมสื่อใหเขาใจวาเปนผลิตภัณฑเฉพาะกลุม เนื่องจากใชสําหรับบุคคลทุกเพศ    

ทุกวัย และเด็กอายุเกิน 3 ปข้ึนไป 
 3.2  ผูแสดงแบบตองมีอายุเกิน 3 ป และการพูดตองใหออกเสียงอยางชัดเจน 
4.  วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ 

  4.1  ใหแสดงขอความ “เด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ไมควรบริโภค” 
    4.2  ผูแสดงแบบโฆษณาตองมีอายุเกิน 3 ป 
5.  วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มีสวนผสมของกลูโคแมนแนน หรือแปงจากหัวบุก 
 5.1  มีขอความซึ่งแสดงวา เด็กไมควรกิน ระวังการสําลัก 
 5.2  ผูแสดงแบบโฆษณาตองมีอายุเกิน 12 ป  
6.  อาหารทางการแพทย (Medical Food) 
 ตองแสดงขอความ “อาหารทางการแพทย” และ “ใชตามคําแนะนําของแพทย” 
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7.  อาหารประเภทเครื่องปรุงรส เชน น้ําสมสายชู น้ําปลา ซอส ซีอ้ิว 
 ไมอนุญาตใหใชคําวา “อรอย” เพราะอาหารประเภทนี้เปนเพียงเครื่องปรุงแตงรสอาหาร 

มิไดนําอาหารนี้ไปบริโภคโดยตรง แตอาจโฆษณาวา “ปรุงอาหารใหอรอย” หรือ “ชวยใหอาหารอรอย” หรือ 
“ชวยเพิ่มรสชาติอาหาร” เปนตน 

8.  อาหารกึ่งสําเร็จรูป 
 การแสดงภาพอาหารกึ่งสําเร็จรูปบางชนิด เชน กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสน

ที่ปรุงแตง รวมทั้งขาวตมและโจกที่ปรุงแตง อาจแสดงไดดังนี้ 
 8.1  ภาพผลิตภัณฑจะตองเปนลักษณะที่แทจริงของผลิตภัณฑนั้นๆ 
 8.2  ในกรณีที่ภาพผลิตภัณฑที่ปรุงพรอมรับประทาน และมีการเติมเนื้อสัตว ผัก ไข หรือ

อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหาร ตองแสดงขอความ “เพื่อคุณคาทางโภชนาการ ควรเติม....” ความที่เวนไว
ใหระบุชนิดของอาหารที่เติม ซึ่งตองตรงตามภาพและเห็นไดชัดเจน 

9.  เครื่องดื่มเกลือแร 
 ใหแสดงคุณประโยชนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการสูญเสียเหงื่อจากการออกกําลังกาย 
10. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ตองแสดงขอความหรือเสียงทางสื่อโฆษณาวา “ไมมีผลในการปองกัน หรือรักษาโรค”      

ใหแสดงเชนเดียวกับการแสดงคําเตือนในการโฆษณาขอ 4 ในหัวขอหลักเกณฑทั่วไปในการโฆษณา 
11. อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด  
ตองแสดงขอความหรือเสียงทางสื่อโฆษณาวา “บริโภคแตนอย และออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ” 

โดยการแสดงขอความหรือเสียงใหแสดงเชนเดียวกับการแสดงคําเตือนในการโฆษณาขอ 4 ในหัวขอหลักเกณฑ 
ทั่วไปในการโฆษณาอาหาร 

ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่  12  กันยายน พ.ศ. 2551 

 ลงชื่อ  ชาตรี บานชื่น 
              (นายชาตรี  บานชื่น) 
  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 167 ง ลงวนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ.2551) 
         รับรองสําเนาถกูตอง 
         นภาพร   กาํภูพงษ 
    (นางนภาพร   กาํภูพงษ) 
นักวชิาการอาหารและยา 8 ว. 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
----------------------------------- 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณา
อาหารบางชนิดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ 
คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือ               
ทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน หรือด้วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า ต้องนําเสียง ภาพ ภาพยนตร์ 
หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวน้ันให้ ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได ้ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และแนวทางการโฆษณาอาหาร
ทดแทนนมแม่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ยกเลิกความใน 1. อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก, 2. อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
และ 3. นมและผลิตภัณฑ์ ในหลักเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณาอาหารของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“1. อาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
1.1 การโฆษณาอาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ได้แก่ นมดัดแปลง

สําหรับทารก อาหารทารก นมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองสําหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารทารกสูตรต่อเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กและอาหารอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สําหรับทารกและเด็กเล็ก
ให้โฆษณาได้เฉพาะการให้ข้อมูลทางวิชาการในวารสารทางการแพทย์ หรือการให้ข้อมูลทางวิชาการแก่แพทย์ 
พยาบาลผดุงครรภ์ นักโภชนาการ 

1.2 การให้ข้อมูลต้องไม่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามดีกว่า เท่าเทียมหรือคล้ายนมแม่ 
ไม่ชักจูงให้เลี้ยงลูกด้วยอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือโน้มน้าวไม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และไม่ใช้รูปภาพ
หรือกราฟิกของทารกและเด็กเล็กประกอบการโฆษณา รวมถึงการทําการตลาดด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น การสาธิต
ในลักษณะการชงให้ชิม 

1.3 มีข้อความ “นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน” 
ทั้งในส่วนของภาพและเสียง แล้วแต่กรณ ี

1.4 ระบุกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1.1 แล้วแต่กรณี 

2. นมโค... 

 
(สําเนา) 
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2. นมโคชนิดผง นมปรุงแต่งชนิดผง และผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุ่มอายุ
ผู้บริโภคต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 

2.1 ต้องมีข้อความ “นมแม่ดีที่สุดสําหรับทารก” ด้วยตัวอักษร และสีของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจน 
และปรากฏอยู่เป็นระยะเวลานานพอที่จะรับรู้และเข้าใจความหมายได้ทั้งในส่วนของภาพและเสียง แล้วแต่กรณี 

2.2 ผู้แสดงแบบต้องมีอายุเกิน 3 ปี และการพูดให้ออกเสียงอย่างชัดเจน 
3.  นมและผลิตภัณฑ์นม นอกเหนือจากนมโคชนิดผง นมปรุงแต่งชนิดผง และผลิตภัณฑ์ของนม

ชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุ่มอายุผู้บริโภคต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 3.1 ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากใช้สําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย 

และเด็กอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป 
3.2 ผู้แสดงแบบต้องมีอายุเกิน 3 ปี และการพูดต้องให้ออกเสียงอย่างชัดเจน” 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

  พิพัฒน์ ยิ่งเสรี 
       (นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยายา 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเคร่ืองด่ืมที่ผสมกาเฟอีน 
----------------------------------- 

โดยที่มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ กําหนดให้ผู้ประสงค์จะโฆษณา 
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์
หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน หรือด้วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า ต้องนําเสียง ภาพ ภาพยนตร์ 
หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวน้ันให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดระเบียบโฆษณาเครื่องด่ืมที่ผสมกาเฟอีนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ห้ามโฆษณาในลักษณะเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มที่ผสม
กาเฟอีน และการโฆษณาให้โฆษณาได้ในลักษณะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือกิจการ(Corporate Image) 
เท่าน้ัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไป 
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณา 
เครื่องด่ืมที่ผสมกาเฟอีน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒  ในประกาศนี้ “การโฆษณาในลักษณะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือกิจการ” 
หมายความว่าการโฆษณาในลักษณะการส่งเสริมสังคม ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีงาม โดยไม่รวมถึง การโฆษณา 
สรรพคุณ คุณประโยชน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจแสดงช่ือหรือสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ หรือภาพของผลิตภัณฑ์ ได้ 

ข้อ ๓  การโฆษณาในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเข้าข่ายเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณ 
ของเครื่องด่ืมที่ผสมกาเฟอีน โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๑)  โฆษณาที่ทําให้เกิดทัศนคติว่า การด่ืมเครื่องด่ืมที่ผสมกาเฟอีนจะทําให้เพ่ิมกําลังงาน 
มีพลังทํางานได้มากขึ้นโดยไม่รู้จักเหนื่อย ต่ืนทันที ไม่ง่วงนอน ต่ืนอยู่ตลอดเวลา หรือทําให้ประสบความสําเร็จ
ทางสังคมและทางเพศ 

(๒)  โฆษณาที่ใช้นักกีฬา ผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้แสดงแบบโฆษณา 
(๓)  โฆษณาท่ีใช้ดารา นักร้อง นักแสดง ที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี เป็นผู้แสดงแบบโฆษณา 

โดยถือสถานภาพการเป็นดารา นักร้อง นักแสดง ณ วันที่ออกอากาศเป็นครั้งแรก 
(๔)  โฆษณาท่ีชักจูงหรือโน้มน้าวให้ซื้อหรือบริโภค เพ่ือนํารายได้ไปบริจาคเป็นสาธารณ 

กุศล 

ข้อ ๔  การโฆษณา... 

 

(สําเนา) 

 
 

-๒- 
 

ข้อ ๔  การโฆษณาเครื่องด่ืมที่ผสมกาเฟอีนทางสื่อต่างๆ ทีม่ีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์ ต้องแสดง 
คําเตือนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑)  คําเตือนว่า “ไม่ควรด่ืมเกินวันละ ๒ ขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรด่ืม” 
(๒)  การแสดงคําเตือน 

(๒.๑)  สื่อวิทยุกระจายเสียง ให้แสดงคําเตือนในส่วนเสียงโฆษณาฟังได้ชัดเจน       
ทุกพยางค์และเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วินาที 

(๒.๒)  สื่อวิทยุโทรทัศน ์ทางฉายภาพ และภาพยนตร์ 
(ก)  แสดงคําเตือนในส่วนเสยีงโฆษณาฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์ และเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๓ วินาที หรือ 
(ข)  แสดงคําเตือนเป็นอักษรลอย (Super) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วินาที 

โดยต้องแสดงด้วยตัวอักษรสีขาว ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ส่วนใน ๒๕ ส่วนของขนาดความสูง
ของจอภาพ ภายในกรอบพื้นสีเข้มตัดกับสีพ้ืนโฆษณา และมีพ้ืนที่กรอบขนาด ๑ ส่วนใน ๑๐ ส่วนของความสูง
จอภาพ โดยมีรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ง่ายและชัดเจน วางไว้ ณ ตําแหน่งด้านบนหรือด้านล่างสุดของพ้ืนที่
โฆษณา 

(๒.๓)  สื่อส่ิงพิมพ์และสื่อกลางแจ้ง ให้แสดงคําเตือนด้วยตัวอักษรสีขาวขนาด
ความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ส่วนใน ๒๕ ส่วนของขนาดความสูงของพ้ืนที่โฆษณา ภายในกรอบพื้นสีเข้ม
ตัดกับสีพ้ืนโฆษณา และมีพ้ืนที่กรอบขนาด ๑ ส่วนใน ๑๐ ส่วนของความสูงพ้ืนที่โฆษณา โดยมีรูปแบบของ
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและชัดเจน วางไว้ ณ ตําแหน่งด้านบนหรือด้านล่างสุดของพ้ืนที่โฆษณา 

ข้อ ๕  ประกาศฉบับน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

พิพัฒน์ ยิ่งเสรี 
(นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 59 ง ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555) 
 
            รับรองสําเนาถกูต้อง 
             มาล ีจิรวงศศ์ร ี
          (นางมาลี จริวงศศ์รี) 
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ 
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-๒- 

 
ข้อ ๔  การโฆษณาเครื่องด่ืมที่ผสมกาเฟอีนทางสื่อต่างๆ ทีม่ีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์ ต้องแสดง 

คําเตือนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑)  คําเตือนว่า “ไม่ควรด่ืมเกินวันละ ๒ ขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรด่ืม” 
(๒)  การแสดงคําเตือน 

(๒.๑)  สื่อวิทยุกระจายเสียง ให้แสดงคําเตือนในส่วนเสียงโฆษณาฟังได้ชัดเจน       
ทุกพยางค์และเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วินาที 

(๒.๒)  สื่อวิทยุโทรทัศน ์ทางฉายภาพ และภาพยนตร์ 
(ก)  แสดงคําเตือนในส่วนเสยีงโฆษณาฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์ และเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๓ วินาที หรือ 
(ข)  แสดงคําเตือนเป็นอักษรลอย (Super) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วินาที 

โดยต้องแสดงด้วยตัวอักษรสีขาว ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ส่วนใน ๒๕ ส่วนของขนาดความสูง
ของจอภาพ ภายในกรอบพื้นสีเข้มตัดกับสีพ้ืนโฆษณา และมีพ้ืนที่กรอบขนาด ๑ ส่วนใน ๑๐ ส่วนของความสูง
จอภาพ โดยมีรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ง่ายและชัดเจน วางไว้ ณ ตําแหน่งด้านบนหรือด้านล่างสุดของพ้ืนที่
โฆษณา 

(๒.๓)  สื่อส่ิงพิมพ์และสื่อกลางแจ้ง ให้แสดงคําเตือนด้วยตัวอักษรสีขาวขนาด
ความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ส่วนใน ๒๕ ส่วนของขนาดความสูงของพ้ืนที่โฆษณา ภายในกรอบพ้ืนสีเข้ม
ตัดกับสีพ้ืนโฆษณา และมีพ้ืนที่กรอบขนาด ๑ ส่วนใน ๑๐ ส่วนของความสูงพ้ืนที่โฆษณา โดยมีรูปแบบของ
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและชัดเจน วางไว้ ณ ตําแหน่งด้านบนหรือด้านล่างสุดของพ้ืนที่โฆษณา 

ข้อ ๕  ประกาศฉบับน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

พิพัฒน์ ยิ่งเสรี 
(นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 59 ง ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555) 
 
            รับรองสําเนาถกูต้อง 
             มาล ีจิรวงศศ์ร ี
          (นางมาลี จริวงศศ์รี) 
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ 
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(สําเนา) 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง  การแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร 
------------------------------------- 

เพื่อใหการแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหารเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541        
ในบัญชีหมายเลข 4 ขอ 1.3 ที่กําหนดใหขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร ตองไดรับ     
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  การแสดงขอความกลาวอางหนาที่ของสารอาหารที่เปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
ถือวาไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.1  สารอาหารที่กลาวอางตองเปนไปตามขอ 1.3 ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541 

1.2  ขอความที่กลาวอางตองเปนไปตามที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศนี้  
โดยใหแสดงชื่อสารอาหารที่กลาวอางกํากับขอความที่กลาวอางนั้นดวย 

กรณีขอความกลาวอางสารอาหารมีหลายขอความ อาจเลือกแสดงขอความใด
ขอความหนึ่ง หรือหลายขอความก็ได ทั้งนี้การแสดงขอความดังกลาวจะตองตอเนื่องกัน 

1.3  แสดงขอความ “ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม 
เปนประจํา” กํากับการกลาวอางหนาที่ของสารอาหารดวยตัวอักษรที่ชัดเจน 

ขอ 2  ฉลากของอาหารที่ไดรับความเห็นชอบไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหคงใชฉลากเดิม 
ที่เหลืออยูตอไป จนกวาจะหมด แตตองไมเกินหนึ่งปนับต้ังแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อพนกําหนดเวลา
ดังกลาว การแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร และขอความกํากับการกลาวอาง
เกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหารตองเปนไปตามประกาศนี้ หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แลวแตกรณี  

ขอ 3  ประกาศนี้ใหใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที ่27 มิถนุายน พ.ศ.2551 

  มานิตย อรุณากูร 
(นายมานิตย อรุณากูร) 

 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 
    เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 136 ง ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ.2551) 
รับรองสําเนาถูกตอง 
 
(นางสาววารณีุ เสนสุภา) 
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว. 
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บัญชีแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาทีข่องสารอาหารแนบทายประกาศสาํนักคณะกรรมการอาหารและยา       
เรื่อง การแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร 

อันดับ สารอาหาร ขอความ 
1 โปรตีน 1.1  จําเปนตอการเจริญเติบโตและชวยซอมแซมสวนทีส่ึกหรอของรางกาย 

1.2  ใหกรดอะมิโนที่จาํเปนตอการสรางโปรตีนชนิดตาง ๆ ในรางกาย 
2 ใยอาหาร 2.1  เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ชวยกระตุนการขับถาย 
3 วิตามนิเอ 3.1  มีสวนชวยในการเจริญเติบโตของรางกาย 

3.2  ชวยในการมองเห็น 
3.3  ชวยเสริมสรางเยื่อบุตาง ๆ ของรางกาย 
หมายเหตุ : เบตา-เคโรทีน ใหระบุไดเพียงวา “เบตา-เคโรทีน เปนสารต้ังตนของ 

วิตามนิเอ” เทานัน้ 
4 วิตามนิบ1ี 4.1  ชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต 

4.2  มีสวนชวยในการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ 
5 วิตามนิบ2ี 5.1  วิตามินบ2ีชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
6 ไนอะซิน 6.1  ชวยใหเยือ่บุทางเดินอาหารและผิวหนงัอยูในสภาพปกติ 

6.2  ชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
7 วิตามนิบ6ี 7.1  มีสวนชวยในการสรางเม็ดเลือดแดงใหสมบูรณ 

7.2  มีสวนชวยสรางสารที่จาํเปนในการทาํงานของระบบประสาท 
8 กรดโฟลิค / โฟเลต 8.1  มีสวนสาํคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง 
9 ไบโอติน 9.1  เปนองคประกอบสําคญัเกี่ยวกับการใชประโยชน (เมตาบอลิซึม) ของไขมัน 

และคารโบไฮเดรต 
9.2  เปนองคประกอบสําคญัเกี่ยวกับการใชประโยชนของไขมันและคารโบไฮเดรต 
9.3  เปนองคประกอบสําคญัเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของไขมันและคารโบไฮเดรต 

10 กรดแพนโทธนิิค 10.1  ชวยในการใชประโยชน (เมตาบอลิซึม) ของไขมัน และคารโบไฮเดรต 
10.2  ชวยในการใชประโยชนของไขมันและคารโบไฮเดรต 
10.3  ชวยในการเมตาบอลซิึมของไขมันและคารโบไฮเดรต 

11 วิตามนิบ1ี2 11.1  มีสวนชวยสรางสารทีจ่ําเปนในการสรางเซลลเม็ดเลือดแดง 
11.2  มีสวนชวยในการทาํงานของระบบประสาทและสมอง 

12 วิตามนิซ ี 12.1  ชวยใหหลอดเลือดแข็งแรง 
12.2  มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ 
12.3  มีสวนชวยในการสรางเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนือ้เยื่อของเอ็นกระดูกออน 

13 วิตามนิดี 13.1  ชวยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
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อันดับ สารอาหาร ขอความ 
14 วิตามนิอ ี 14.1  มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ 
15 วิตามนิเค 15.1  ชวยสรางสารทีท่ําใหเกิดการแข็งตัวของเลือด 

15.2  ชวยลดการสลายแคลเซียม ทําใหกระดูกแข็งแรง 
16 แคลเซียม 16.1  เปนสวนประกอบสาํคัญของกระดูกและฟน 

16.2  มีสวนชวยในการแข็งตัวของเลือด 
16.3   มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง 

17 ฟอสฟอรัส 17.1  เปนสวนประกอบสาํคัญของกระดูกและฟน 
17.2  มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง 

18 เหล็ก 18.1  เปนสวนประกอบสาํคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลอืดแดง 
19 ไอโอดีน 19.1  เปนสวนประกอบที่สาํคัญของฮอรโมนไทรอยด ซึง่มีหนาที่ควบคุม 

การเจริญเติบโตและการพฒันาของรางกายและสมอง 
20 แมกนีเซยีม 20.1  เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน 

20.2  ชวยในการทาํงานของระบบประสาทและกลามเนือ้ 
21 สังกะส ี 21.1  ชวยในการเจริญเติบโตของรางกาย 
22 ทองแดง 22.1  มีสวนชวยในการสรางฮีโมโกลบิน 
23 โพแทสเซยีม 23.1  ทาํงานรวมกับโซเดียมในการรักษาสมดุลของ กรด ดาง และอีเล็คโตรไลท 

ของรางกาย 
คําเตือน : ถารางกายไดรับโพแทสเซยีมมาก อาจทาํใหหัวใจเตนผิดปกติได 

24 แมงกานีส 24.1  มีสวนรวมในการทาํงานของเอนไซมหลายกลุมในรางกาย 
25 ซีลีเนียม 25.1  มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ 
26 ฟลูออไรด 26.1  มีสวนชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหกระดูก และฟน 
27 โมลิบดีนัม 27.1  ชวยในการทาํงานของเอนไซมบางชนิดในรางกาย 
28 โครเมียม 28.1  รวมกับอินซูลินในการนํากลโูคสเขาเซลล 
29 คลอไรด 29.1  รวมกับสารอื่นในการรักษาสมดุลของกรด - ดางในรางกาย 
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