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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรอนุญำตโฆษณำอำหำร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ การบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 10 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนุญาตโฆษณาอาหาร 20/03/2015 11:32
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กรณีโฆษณาอาหารทีป่ ระสงค์จะเผยแพร่ทั่วประเทศ
ติดต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center
: OSSC)
ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 590 7419
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/index.php
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึ งวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (กรุณานัดหมายล่วงหน้าทางเวปไซด์สานักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือทาง
โทรศัพท์ 0 2590 7187 , 0 2590 7011 เพื่อความสะดวกในการรับบริการ)
2) สถานที่ให้บริการ กรณีโฆษณาอาหารทีป่ ระสงค์จะเผยแพร่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆ
ติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)
ที่อยู:่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1
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202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ
ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้าต้องนาเสียงภาพ
ภาพยนตร์หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อนเมื่อได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้
หลักการ / ข้อปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร
1. อาหารที่กฎหมายกาหนดให้ขออนุญาตผลิตนาเข้าและอืน่ ๆ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาหารตามแต่ละ
กรณีนั้นๆ
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่มกี ารใช้สารอาหารหรือสารเคมีตัวใหม่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ตอ้ งผ่านการ
ประเมินความปลอดภัยโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและ / หรือรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อน โดยดูรายละเอียดในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรื่องการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่และอาหารทีม่ ีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม (Novel Food)
1.2 รายละเอียดสูตรส่วนประกอบต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่อ งและประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต
1.3 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต
1.4 การใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
1.5 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารและ / หรืออาหารทีห่ ้ามผลิตนาเข้าหรือจาหน่ายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้อง
2. การโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร
2.1 ไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงไม่ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสาคัญของอาหารและให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่
สมควร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ / ข้อแนะนาในการโฆษณาอาหาร)
2.2 โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ได้รบั อนุญาตในฉลากที่ได้รบั อนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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2.3 ไม่อนุญาตให้แสดงสรรพคุณคุณประโยชน์ของแต่ละส่วนประกอบและการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารต้องเป็นการ
กล่าวถึงสารอาหารทีม่ ีอยู่ในบัญชีสารอาหารที่แนะนาให้บริโภคประจาวันสาหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
โดยไม่ใช่การกล่าวอ้างถึงตัวผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะ
2.4 ผลิตภัณฑ์ที่มกี ารกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ต้องผ่านการประเมินตามคู่มือสาหรับประชาชนเรื่อง การ
ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ก่อน
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรือ่ ง
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551)
การแสดงคาเตือนในการโฆษณาอาหารที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนดให้แสดงคาเตือนในการ
โฆษณาไว้เป็นการเฉพาะและตัวอย่างคาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ / ข้อแนะนาในการโฆษณาอาหาร)
หลักเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรือ่ ง
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551)
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคาขอโฆษณาอาหารทีเ่ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะแต่ละชนิดซึ่งนอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้วต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะนี้ด้วย
1. อาหารสาหรับทารกหรืออาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
2. นมโคชนิดผงนมปรุงแต่งชนิดผงและผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุ่มอายุผู้บริโภคตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
3. นมและผลิตภัณฑ์นมนอกเหนือจากนมโคชนิดผงนมปรุงแต่งชนิดผงและผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุ่มอายุ
ผู้บริโภคตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4. วุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี่
5. วุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี่ทมี่ ีส่วนผสมของกลูโคแมนแนนหรือแป้งจากหัวบุก
6. อาหารทางการแพทย์ (Medical Food)
7. อาหารประเภทเครื่องปรุงรสเช่นน้าส้มสายชูน้าปลาซอสซีอิ้ว
8. อาหารกึง่ สาเร็จรูป
9. เครื่องดืม่ เกลือแร่
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10. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
11. อาหารสาเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันทีตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 เรื่อง การ
แสดงฉลากอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด
(หมายเหตุ: อาหารข้อ 1-3 โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรือ่ ง หลักเกณฑ์
การโฆษณาอาหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2555)
ตัวอย่างข้อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหารรวมถึงการใช้ภาพที่สื่อให้เข้าใจได้ในความหมายเดียวกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ / ข้อแนะนาในการโฆษณาอาหาร)
ตัวอย่างลักษณะภาพที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหาร (แล้วแต่กรณี) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ / ข้อแนะนา
ในการโฆษณาอาหาร)
เงื่อนไข
1. การโฆษณาที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ผู้อนุญาตกาหนด ได้แก่
1.1 อนุญาตเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ขีดฆ่า
1.2 โฆษณาในเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันทีอ่ นุญาต
1.3 ข้อความและภาพที่โฆษณาต้องตรงตามที่ได้รบั อนุญาตถ้าโฆษณาแตกต่างไปจากนี้ถือว่าข้อความโฆษณาทั้งหมดไม่ได้
รับอนุญาต
1.4 ให้แสดงข้อความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อที่ได้รับอนุญาตยกเว้นทางสื่อวิทยุกระจายเสียงไม่ตอ้ งแสดงเลขที่
ใบอนุญาตโฆษณา
1.5 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณา (ถ้ามี)
2. การรับคาขอที:่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ผู้มายื่นคาขอต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ข้อบกพร่องได้
4. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องประเมินตัวเอง จัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist)

5/10

5. กรณีคาขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดที่จาเป็นต้องส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือต้องนาเรื่องเข้าหารือคณะทางานอาจมี
การขอเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลที่ยื่นมาในภายหลัง
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การตรวจสอบเอกสาร
2)
การตรวจสอบเอกสาร
3)

การตรวจสอบเอกสาร
4)
การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ตามวันเวลาที่นัดหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
กาหนดและมายื่นที่
เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่ระบุ
ในใบรับคาขอ
ผู้ประเมิน / คณะประเมิน /
ผู้เชี่ยวชาญ ดาเนินการ
ประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมาย
ผู้ประเมิน / คณะประเมิน /
ผู้เชี่ยวชาญดาเนินการ
ประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมาย

0 นาที

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา

60 นาที
0 นาที

30 นาที

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

6 วันทาการ

กลุ่มงานคุ้มครอง (เริม่ นับระยะเวลา
ผู้บริโภคและ
ตั้งแต่ได้รับเอกสาร
เภสัชสาธารณสุข ที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องจนถึงลง
นามอนุญาตโดยผู้
มีอานาจไม่นบั
ระยะเวลาการ
แก้ไขเอกสารหรือ
ชี้แจงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ)

2 วันทาการ

กลุ่มงานคุ้มครอง -

5)

7)

การลงนาม

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
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ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อนุญาตหรือไม่อนุญาต
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
การแจ้งผลพิจารณา
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
1 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง 9)
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
ผู้บริโภคและ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
เภสัชสาธารณสุข
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 วันทาการ
รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 10 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แบบฟอร์มคาขอ กลุ่มงานคุ้มครอง 2
0
ฉบับ
(ต้องกรอก
อนุญาตโฆษณา ผู้บริโภคและเภสัช
ข้อความครบถ้วน
1)
(แบบฆอ.1)
สาธารณสุข
และลงลายมือชือ่
จริงทั้ง 2 ฉบับ)
เอกสารแนบท้าย กลุ่มงานคุ้มครอง 2
0
ฉบับ
(ในแต่ละสือ่
คาขออนุญาต
ผู้บริโภคและเภสัช
โฆษณาอาจมี
โฆษณา
สาธารณสุข
ลักษณะแตกต่าง
(แบบฆอ.3) คือ
กันไปดังตัวอย่างใน
แบบสาหรับแสดง
ไฟล์เอกสารแนบ)
ภาพร่าง / สตอรี่
2) บอร์ดข้อความ
ภาพเสียงที่
สอดคล้องกับสื่อที่
ขออนุญาตโดย
ต้องแสดงเนื้อหา
ที่โฆษณาให้
ชัดเจน / บรรยาย
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หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

สาเนาคาขอ
อนุญาตโฆษณา
เดิมทีเ่ คยได้รับ
อนุญาตพร้อมทัง้
6) ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องใน
กรณีที่ต้องการใช้
สานวนโฆษณา
เดิม
16. ค่ำธรรมเนียม

1

0

ชุด

(การยื่นครัง้ แรกใช้
มอบอานาจฉบับ
จริงในการยื่นครัง้
ต่อไปสามารถใช้
สาเนาทีล่ งเลขรับ
แล้วได้)
(การยื่นครัง้ แรกใช้
มอบอานาจฉบับ
จริงในการยื่นครัง้
ต่อไปสามารถใช้
สาเนาทีล่ งเลขรับ
แล้วได้)
-

ที่

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
รายละเอียดให้
สามารถเข้าใจได้
ง่ายและต้องไม่มี
รอยแก้ไข ขูดลบ
ขีดฆ่าหรือ
เพิ่มเติมลงลายมือ
ชื่อจริงทุกฉบับ
เอกสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอ
อนุญาตโฆษณา
(แล้วแต่กรณี)
พร้อมทั้งลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
กรณีเป็นนิติ
บุคคลเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต
กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดาเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต

หมำยเหตุ
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1)

ไม่เก็บค่ำธรรมเนียม
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ (โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วน 1556
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน E-mail: 1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักอาหารกลุม่ งานโฆษณา 02-590-7419
หมายเหตุ (หากต้องการติดตามสถานะการร้องเรียน)
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/webvoice1/
หมายเหตุ (หากต้องการตรวจสอบสถานะการร้องเรียน)
6) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีโฆษณาอาหารทีป่ ระสงค์จะเผยแพร่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ)
โทรศัพท์หมายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124
Website: skmo.moph.go.th/skmo/
หมายเหตุ 7) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ฆอ.1 (คาขออนุญาตโฆษณาอาหาร)
2)

ตัวอย่างคาขอ ฆอ.1 นิติบุคคล
-

3)

ตัวอย่างคาขอ ฆอ.1 บุคคลธรรมดา
-

4)

แบบ ฆอ.3
-
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5)

ตัวอย่างแบบ ฆอ.3 โทรทัศน์
-

6)

ตัวอย่างแบบ ฆอ.3 วิทยุ
-

7)

ตัวอย่างแบบ ฆอ.3 สิ่งพิมพ์
-

8)

แบบหนังสือมอบอานาจแบบ 1
-

9)

แบบหนังสือมอบอานาจแบบ 2
-

10)

แบบหนังสือมอบอานาจแบบ 3
-

11)

ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจแบบ 1
-

12)

ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจแบบ 2
-

13)

ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจแบบ 3
-

14)

ตัวอย่างแบบ ฆอ.2
-

15)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขออนุญาตโฆษณาอาหาร
หลักเกณฑ์/ข้อแนะนาในการโฆษณาอาหาร
-

16)

19. หมำยเหตุ
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ข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่ ว็บไซด์สานักอาหารหัวข้อการขออนุญาตโฆษณา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/PFOOD/index.php
การนับระยะเวลา เริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รบั เอกสารที่ครบถ้วนจนถึงพิจารณาแล้วเสร็จ และบันทึกข้อมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผูป้ ระกอบการ

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

06/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ปรียานุช รัตนพงศ์
-

