
 

 

(สําเนา) 

 

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง 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 
หรือส่ิงพิมพอ่ืน 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 ยกเวนทางสื่อวิทยุ 

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)  ส่ือส่ิงพิมพ แสดงชื่ออาหารในขอความโฆษณาหรือแสดงภาพผลิตภัณฑที่เห็น  

ชื่ออาหารบนฉลากอยางชัดเจน 

 (2)  ส่ือวิทยุกระจายเสียง แสดงชื่ออาหารซึ่งเปนที่เขาใจวาหมายถึงอาหารชนิดใดใน

สวนเสียงโฆษณา 

 (3)  ส่ือวิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ และภาพยนตร แสดงชื่ออาหารในสวนเสียงโฆษณา 

หรือ แสดงภาพผลิตภัณฑที่เห็นชื่ออาหารบนฉลากอยางชัดเจน หรือแสดงชื่ออาหารเปนอักษรลอย (SUPER) 

มาประกอบภาพโฆษณา 

 (4)  ส่ืออินเตอรเน็ต 

 -  อินเตอรเน็ตที่ไมมีเสียง ใหแสดงชื่ออาหารเชนเดียวกับส่ือส่ิงพิมพ 

 -  อินเตอรเน็ตที่มีเสียง ใหแสดงชื่ออาหารเชนเดียวกับส่ือวิทยุโทรทัศน 

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” สําหรับสินคาใหมหรือเร่ิมวางจําหนายเปนเวลาไมเกนิ 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

ข้ึนทะเบียนจากหนวยงานในประเทศที่มีกฎระเบียบเรื่อง เกษตรอินทรีย 

3.4  การใชคําวา “ธรรมชาติ” ใหใชไดสําหรับผลิตภัณฑอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติ พืช ผัก 

เนื้อสัตว และผลไม เปนตน เปนผลิตภัณฑอาหารที่ผานกรรมวิธี แปรรูปหรือกรรมวิธีการผลิตเบื้องตน ที่ไมมี

การเติมวัตถุเจือปนอาหาร, สี, กลิ่น, วิตามิน และเกลือแร 

3.5  การใชคําวา “ปลอดภัย” ใหใชไดเมื่อมีการแสดงภาพหรือขอความที่เกี่ยวของกับ

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

เร่ืองหลักเกณฑการแสดงขอความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 

3.8  การแสดงเครื่องหมายการรับรอง, รางวัลจากหนวยงานราชการตางๆ หรือหนวยงานอื่น

ที่เปนที่ยอมรับโดยทัว่ไป เชน เครื่องหมายฮาลาล จากสาํนักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย 

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) รางวัลชนะเลศิตางๆ ที่ไดรับจากหนวยราชการ ผูขอ

อนุญาตตองสงหลักฐานการไดรับอนุญาต 

 



 

-4- 
 

4.  การแสดงคําเตือนในการโฆษณา 

 ใหแสดงคําเตือน “อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค” สําหรับผลิตภัณฑที่ประกาศกระทรวง

กําหนดใหแสดงคําเตือนบนฉลาก ยกเวนอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาํหนดให

แสดงคําเตือนในการโฆษณาไวเปนการเฉพาะ เชน เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน เปนตน 
 การแสดงคําเตือนใหปฏิบัติดังนี้ 
 4.1  ส่ือส่ิงพิมพและอินเตอรเน็ตที่ไมมีเสียง แสดงคําเตือนขอความโฆษณาดวย ตัวอักษร  

ที่มี สี รูปแบบ และขนาดที่อานไดงายชัดเจน 
 4.2  ส่ือวทิยุกระจายเสียงแสดงคําเตือนในสวนเสียงโฆษณาฟงไดชัดเจนทกุพยางค 
 4.3  ส่ือวิทยุโทรทัศน 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 
 การแสดงขอความที่เขาขายตองแสดงฉลากโภชนาการ 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  ตองไมส่ือความหมายทําใหเขาใจวาอาหารเสริมดังกลาวใชไดสําหรับทารกอายุนอยกวา 

6 เดือน และตองไมทําใหเขาใจวาอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กนี้ มีคุณคาครบถวนเพียงพอตอ

ความตองการของทารกและเด็กเล็ก 

3.  นมและผลิตภัณฑนม 

 3.1  ตองไมส่ือใหเขาใจวาเปนผลิตภัณฑเฉพาะกลุม เนื่องจากใชสําหรับบุคคลทุกเพศ    

ทุกวัย และเด็กอายุเกิน 3 ปข้ึนไป 

 3.2  ผูแสดงแบบตองมีอายุเกิน 3 ป และการพูดตองใหออกเสียงอยางชัดเจน 

4.  วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี ่

  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 เร่ือง การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด  

ตองแสดงขอความหรือเสียงทางสื่อโฆษณาวา “บริโภคแตนอย และออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ” 

โดยการแสดงขอความหรือเสียงใหแสดงเชนเดียวกับการแสดงคําเตือนในการโฆษณาขอ 4 ในหัวขอหลักเกณฑ 

ทั่วไปในการโฆษณาอาหาร 

ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
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