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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรอนุญำตโฆษณำอำหำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพื่อการบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
10 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนุญาตโฆษณาอาหาร 07/07/2558 11:00
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีโฆษณาอาหารที่ประสงค์จะเผยแพร่ ในจังหวัดลพบุรี
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ใดประสงค์จะโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ หรื อสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉาย
ภาพ ภาพยนตร์ หรื อทางหนังสือพิมพ์ หรื อสิ่งพิมพ์อื่น หรื อด้ วยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้ า ต้ องนาเสียง ภาพ
ภาพยนตร์ หรื อข้ อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนัน้ ให้ ผ้ อู นุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะโฆษณาได
หลักการ/ข้ อปฏิบตั ิในการโฆษณาอาหาร
1. อาหารที่กฎหมายกาหนดให้ ขออนุญาตผลิต นาเข้ า และอื่นๆ ต้ องได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยอาหารตามแต่ละ
กรณีนนๆ
ั้
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ สารอาหารหรื อสารเคมีตวั ใหม่ เป็ นส่วนประกอบหรื อเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ต้ องผ่านการ
ประเมินความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และ/หรื อ รับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อน โดยดูรายละเอียดในคูม่ ือ
สาหรับประชาชน เรื่ อง การประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็ นส่วนผสม (Novel Food)
1.2 รายละเอียดสูตรส่วนประกอบต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่ องและประกาศที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต
1.3 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่ องและประกาศที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต
1.4 การใช้ วตั ถุเจือปนอาหารต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง วัตถุเจือปนอาหาร
1.5 ไม่มีการใช้ วตั ถุที่ห้ามใช้ ในอาหาร และ/หรื ออาหารที่ห้ามผลิต นาเข้ า หรื อจาหน่าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
2. การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรื อสรรพคุณของอาหาร
2.1 ไม่เป็ นเท็จหรื อเกินความจริง ไม่ทาให้ ผ้ บู ริโภคเข้ าใจผิดในสาระสาคัญของอาหารและให้ เกิดความหลงเชื่อโดยไม่
สมควร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์/ข้ อแนะนาในการโฆษณาอาหาร)
2.2 โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ได้ รับอนุญาตในฉลาก ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.3 ไม่อนุญาตให้ แสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์ของแต่ละส่วนประกอบ และการกล่าวอ้ างหน้ าที่ของสารอาหาร ต้ อง
เป็ นการกล่าวถึงสารอาหารที่มีอยูใ่ นบัญชีสารอาหารที่แนะนาให้ บริ โภคประจาวัน สาหรับคนไทยอายุตงแต่
ั ้ 6 ปี ขึ ้นไป
(Thai RDI) โดยไม่ใช่การกล่าวอ้ างถึงตัวผลิตภัณฑ์เป็ นการเฉพาะ
2.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้ างทางสุขภาพ (Health Claim) ต้ องผ่านการประเมินตามคูม่ ือสาหรับประชาชน เรื่ อง การ
ประเมินการกล่าวอ้ างทางสุขภาพ (Health Claim) ก่อน
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่ อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551)
การแสดงคาเตือนในการโฆษณาอาหารที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนดให้ แสดงคาเตือนในการ
โฆษณาไว้ เป็ นการเฉพาะ และ ตัวอย่างคาที่ไม่อนุญาตให้ ใช้ ในการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรื อสรรพคุณของ
อาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์/ข้ อแนะนาในการโฆษณาอาหาร)
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หลักเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่ อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551)
หลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้ ใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาคาขอโฆษณาอาหารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะแต่ละชนิดซึง่ นอกจาก
จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปแล้ ว ต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เฉพาะนี ้ด้ วย
1. อาหารสาหรับทารก หรื ออาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
2. นมโคชนิดผง นมปรุงแต่งชนิดผง และผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุม่ อายุผ้ บู ริโภคตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
3. นมและผลิตภัณฑ์นม นอกเหนือจากนมโคชนิดผง นมปรุงแต่งชนิดผง และผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุ
กลุม่ อายุผ้ บู ริโภคตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
4. วุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี่
5. วุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มีสว่ นผสมของกลูโคแมนแนน หรื อแป้งจากหัวบุก
6. อาหารทางการแพทย์ (Medical Food)
7. อาหารประเภทเครื่ องปรุงรส เช่น น ้าส้ มสายชู น ้าปลา ซอส ซีอิ ้ว
8. อาหารกึ่งสาเร็จรูป
9. เครื่ องดื่มเกลือแร่
10. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
11. อาหารสาเร็จรูปที่พร้ อมบริโภคทันที ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 เรื่ อง
การแสดงฉลากอาหารสาเร็จรูปที่พร้ อมบริโภคทันทีบางชนิด
(หมายเหตุ : อาหารข้ อ 1-3 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2555)
ตัวอย่างข้ อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหาร รวมถึงการใช้ ภาพที่สื่อให้ เข้ าใจได้ ในความหมายเดียวกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์/ข้ อแนะนาในการโฆษณาอาหาร)
ตัวอย่างลักษณะภาพที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหาร (แล้ วแต่กรณี) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์/
ข้ อแนะนาในการโฆษณาอาหาร)
เงื่อนไข
1. การโฆษณาที่ได้ รับอนุญาต จะต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ผ้ อู นุญาตกาหนด ได้ แก่
1.1 อนุญาตเฉพาะข้ อความและภาพที่ไม่ได้ ขีดฆ่า
1.2 โฆษณาในเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่อนุญาต
1.3 ข้ อความและภาพที่โฆษณาต้ องตรงตามที่ได้ รับอนุญาต ถ้ าโฆษณาแตกต่างไปจากนี ้ถือว่าข้ อความโฆษณาทังหมด
้
ไม่ได้ รับอนุญาต
1.4 ให้ แสดงข้ อความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อที่ได้ รับอนุญาต ยกเว้ นทางสื่อวิทยุกระจายเสียงไม่ต้องแสดงเลขที่
ใบอนุญาตโฆษณา
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1.5 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารข้ อความโฆษณา (ถ้ ามี)
2.ผู้มายื่นคาขอ ต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้ อบกพร่องได้
3.กาหนดให้ ผ้ ยู ื่นคาขอต้ องประเมินตัวเอง จัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
4.กรณีคาขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดที่จาเป็ นต้ องส่งเรื่ องให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อต้ องนาเรื่ องเข้ าหารื อคณะทางาน
อาจมีการขอเอกสารชี ้แจงประกอบข้ อมูลที่ยื่นมาในภายหลัง
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

42 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วนให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
และมายื่นที่เจ้ าหน้ าที่

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ

30 นาที

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

3)

4)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริ โภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ
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ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
ประเมินความสอดคล้ อง
ตามกฎหมาย

42 ชัว่ โมง

การพิจารณา

ธุรการพิมพ์ใบอนุญาต
โฆษณาอาหารฉบับจริง
พร้ อมสาเนาคูฉ่ บับ

30 นาที

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต/ส่งคืน
และลงนาม

27 ชัว่ โมง

การลงนาม

เจ้ าหน้ าที่ออกเลขที่
ใบอนุญาตและบันทึกข้ อมูล

30 นาที

การแจ้ งผลพิจารณา

แจ้ งผลการพิจารณาและส่ง
มอบแก่ผ้ ปู ระกอบการ
ภายใน 7 วันทาการ หลัง
เสร็จสิ ้นการพิจารณา

15 นาที

ประเภทขัน้ ตอน

5)

6)

7)

8)

9)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
- กลุม่ งานนิตกิ าร
- กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

ไม่นบั
ระยะเวลาการ
แก้ ไขเอกสาร
หรื อชี ้แจง
ข้ อมูลของ
ผู้ประกอบการ
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13. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบฟอร์ มคำขอ สำนักงำน
อนุญำตโฆษณำ สำธำรณสุขจังหวัด
(แบบ ฆอ.1)
ลพบุรี
เอกสำรแนบท้ ำย สำนักงำน
คำขออนุญำต
สำธำรณสุขจังหวัด
โฆษณำ(แบบ
ลพบุรี
ฆอ.3) คือ แบบ
สำหรับแสดง
ภำพร่ำง/สตอรี่
บอร์ ด ข้ อควำม
ภำพ เสียง ที่
สอดคล้ องกับสื่อ
ที่ขออนุญำต โดย
ต้ องแสดงเนื ้อหำ
ที่โฆษณำให้
ชัดเจน/บรรยำย
รำยละเอียดให้
สำมำรถเข้ ำใจได้
ง่ำย และต้ องไม่มี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
2

2

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ต้ องกรอก
ข้ อควำมครบถ้ วน
และลงลำยมือชื่อ
จริงทัง้ 2 ฉบับ)
(ในแต่ละสื่อ
โฆษณำอำจมี
ลักษณะแตกต่ำง
กันไป ดังตัวอย่ำง
ในไฟล์เอกสำร
แนบ)
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ที่

3)

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รอยแก้ ไข ขูดลบ
ขีดฆ่ำหรื อ
เพิ่มเติมลง
ลำยมือชื่อจริง
ทุกฉบับ
เอกสำรเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอ
อนุญำตโฆษณำ
(แล้ วแต่กรณี)
พร้ อมทังลงนำม
้
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
กรณีเป็ น นิติ
บุคคล เตรี ยม
เอกสำรเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ขอ
อนุญำต
กรณีเป็ น บุคคล
ธรรมดำ เตรี ยม
เอกสำรเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ขอ
อนุญำต
สำเนำคำขอ
อนุญำตโฆษณำ
เดิมที่เคยได้ รับ
อนุญำต พร้ อม
ทังลงนำมรั
้
บรอง
สำเนำถูกต้ อง ใน
กรณีที่ต้องกำรใช้

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
ลพบุรี

0

1

ชุด

สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
ลพบุรี

1

0

ชุด

สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
ลพบุรี

1

0

ชุด

สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
ลพบุรี

1

0

ชุด

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สำนวนโฆษณำ
เดิม
15. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773
17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
18. หมำยเหตุ
การนับระยะเวลา เริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วน จนถึง พิจารณาแล้ วเสร็จและบันทึกข้ อมูล
การอนุญาต ไม่นบั ระยะเวลาการแก้ ไขเอกสารหรื อชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

07/07/2558
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

