
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร�อง หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 

ระบุคำที่ ไมอนุญาตในการโฆษณาคุณภาพคุณประโยชน หรือสรรพคุณของอาหาร

ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
และผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
*มาตรา 40 คือ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ 
 หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
*มาตรา 41 คือ  ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง 
 วิทยุ โทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด 
 เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้น 
 ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้

คำที่ ไมอนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน หรือสรรพคุณของอาหาร เชน

> ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย ปาฏิหาร�ย ว�เศษ   > เลิศท่ีสุด ดีเลิศ ชนะเลิศ ช้ันเลิศ เลิศเลอ ล้ำเลิศ เลิศล้ำ
> ยอด ยอดเย่ียม ยอดไปเลย เย่ียมยอด เย่ียมไปเลย สุดยอด > ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว ที่หนึ่งเลย
> ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด     > เด็ดขาด หายหวง หายขาด หมดกังวล
> สุดเหว�่ยง       > ไมมีผลขางเคียง ไรผลขางเคียง
> อย. รับรอง ปลอดภัย     > เห็นผลเร็ว

ขอความที่ส�อแสดงสรรพคุณอันทําใหเขาใจวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา 

ปองกัน โรคหรืออาการ ของโรคหรือความเจ็บปวย เชน

> ลดคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเสนเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด
> ปองกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคเบาหวาน หลอดเลือดแข็งตัว ภูมิแพ หอบหืด
> บรรเทาอาการปวดหัว ไมเกรน อาการชา บวมและเสนเลือดขอด
> แกปญหาปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไมปกติ อาการตกขาว
> ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ย
> ปองกันหร�อตอตานเชื้อโรค เชน เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไขหวัด แบคทีเร�ย เปนตน
> รักษาโรคติดเชื้อ
> เพ�่มความจำ แกอาการหลงลืม ความจำเสื่อม รักษาโรคอัลไซเมอร
> รักษาอาการซึมเศรา นอนไมหลับ
> รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ไขมันพอกตับ
> รักษาโรคไตเสื่อม นิ�วในไต
> รักษาโรคเกาต รูมาตอยด เอสแอลอี
> บรรเทาอาการขออักเสบ ขอเขาเสื่อม ปวดเขา ปวดกลามเนื้อ กลามเนื้ออักเสบ
> รักษาโรคตอ วุนในตาเสื่อม กระจกตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม ตาแหง เคืองตา แสบตา
> บรรเทาอาการหูอื้อ ฟ��นฟ�การไดยิน
> รักษาโรคร�ดสีดวงทวาร กรดไหลยอน
> รักษาโรคปอดอักเสบ วัณโรค หลอดลมอักเสบ ไอเร�้อรัง
> รักษาโรคผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเง�น

ขอความที่ส�อแสดงใหเขาใจวามีสรรพคุณเพ�อบำรุงผิวพรรณและความสวยงาม

> ลดร�้วรอยเหี่ยวยน ลดสิว ฝา กระ จ�ดดางดำ > ผิวขาว กระจางใส นุม เดง เปลงปลั่ง ออรา
> กระชับรูข�มขน/ ฟ��นฟ�ผิว    > ลดร�้วรอย/ ลดความมันบนใบหนา
> ยกกระชับผิวหนา     
> ชะลอความแก ดูออนกวาวัย
> แกผมรวง ผมหงอก
> ชวยใหผมและเล็บแข็งแรง
> กันแดด ทาแดด
> ชวยดับกลิ�นตัว กลิ�นปาก
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สแกนเพ�่ออานประกาศ>>>



ขอความที่ส�อแสดงใหเขาใจวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของรางกาย หนาที่อวัยวะ หรือระบบ การทํางานของรางกาย

> ปรับสมดุลใหรางกาย ฟ��นฟ�รางกายหร�ออวัยวะ
> เพ�่มน้ำนม กระตุนน้ำนม
> เพ�่มการไหลเว�ยนของเลือด
> บำรุงสมอง บำรุงประสาท บำรุงตับ บำรุงไต บำรุงสายตา หร�อบำรุงอวัยวะของรางกาย
> เสร�มสรางหร�อกระตุนระบบภูมิคุมกันรางกาย เพ�่มภูมิคุมกัน เพ�่มภูมิตานทาน
> Detox ลางสารพ�ษ ลางลำไส
> ปรับสายตาสั้น-ยาว ใหเปนปกติ
> ขับน้ำคาวปลา ชวยใหมดลูกเขาอู ลดอาการวัยทอง รอนวูบวาบ
> กรอบหนาชัด เหนียงหาย หนายก หนาเร�ยว หนังตาตกเปนตาสองชั้น
  รอยขมวดคิ�วหาย รองแกมตื้น จมูกเขารูป 

ขอความที่ส�อแสดงใหเขาใจวามีสรรพคุณบำรุงกาม บำรุงเพศ 

หรือเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ

> อาหารเสร�มสําหรับชาย/ หญิง     > เพ�่มฮอรโมนเพศ
> ลดอาการหลั่งเร็ว       > เพ�่มขนาดหนาอก อัพไซส
> ชวยบำรุงและเสร�มสรางสมรรถภาพทางเพศ เสร�มสรางศักยภาพทางเพศ
> เพ�่มสมรรถภาพทานชาย/ หญิง เพ�่มความตองการทางเพศชาย/ หญิง
> ปลุกความเปนชาย ปลุกเซ็กส อึด ถึก ทน ปลุกไวฟ��นงาย
> เพ�ม่ขนาดอวัยวะเพศ ชวยใหอวัยวะเพศแข็งตัวไดนาน
> เพ�่มประสิทธิภาพน้ำอสุจิใหแข็งแรง
> กระชับชองคลอด
> กระตุนความเปนหญิง
> คืนความเปนหนุม คืนความสาว

ขอความที่ส�อแสดงใหเขาใจวามีสรรพคุณในการลดนําหนัก ลดความอวน

หรือขอความอ�นใดในทํานอง เดียวกัน

> ลดความอวน      > ชวยใหระบายทอง
> ลดน้ำหนัก       > ภาพ Before/ After
> Block/ Burn/ Build /Break/ Firm   > Weight Loss
> เพร�ยว สลิม Slim Slen     > ไมโยโย
> ผอม ผอมเรงดวน ลดน้ำหนักถาวร    > หุนดี หุนสวย หุนเปะ
> กระชับสัดสวน ลดตนแขน ลดตนขา ลดหนาทอง พ�งหาย ชวยใหแขนขาเร�ยว
> สลายไขมันที่สะสมในรางกาย ดักจับไขมัน ลดไขมันสวนเกิน
> การใชภาพสายวัด/ เคร�่องชั่งน้ำหนัก/ กางเกง Over Size
> ลดยาก/ ดื้อยา/ ลดความอยากอาหาร
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