เรื่องเสร็จที่ ๖๙๓/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ขอใหทบทวนความเห็นเกี่ยวกับการออกคําสั่งหามการโฆษณา
เครื่องดื่มที่มสี วนผสมของแอลกอฮอล

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๑/๑๗๑๒๒
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ขอหารือวา (๑) กรณีการแสดงหรือโฆษณาเฉพาะเครื่องหมายการคา
ชื่อทางการคา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
โดยไมมีภาพ หรือชื่ อผลิต ภัณฑทางสื่อทุกชนิด (๒) กรณีการแสดงหรือโฆษณาเครื่องหมาย
การคา ชื่ อ ทางการค า สั ญ ลั ก ษณ หรือ เครื่ องหมายของผลิต ภั ณฑ เครื่ อ งดื่ มที่ มี ส ว นผสมของ
แอลกอฮอล โดยมีภาพ หรือชื่อผลิตภัณฑรวมอยูดวยทางสื่อทุกชนิด (๓) กรณีที่มีการจัดรายการ
แขงขันกีฬา หรือมีการจัดรายการตางๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่น
ใด โดยผูดําเนินการจัดใหมีการแขงขันหรือจัดรายการใดๆ ทางสื่อดังกลาว ซึ่งมีการแสดงหรือ
โฆษณาชื่ อ รายการที่ มี ส ว นหนึ่ ง ส ว นใดของชื่ อ นั้ น เหมื อ นกั บ ชื่ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ว นผสมของ
แอลกอฮอล เชน รายการจอหนนี่วอลกเกอรคลาสสิค (การแขงขันกอลฟ) หรือรายการไทคัพ
(การแขงขันฟุตบอล) เปนตน และ (๔) กรณีการจัดกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ โดยมี
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลไมวาทั้งหมด หรือบางสวนในกระเชาของขวัญซึ่งมี
การแสดงปรากฏใหเห็นผลิตภัณฑดังกลาว อยูในการควบคุมและตองหามการโฆษณาตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๐๔/๒๕๔๙ เรื่อง หามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอล ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม อยางไร และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดมีบันทึกตอบขอหารือ (เรื่องเสร็จที่ ๕๙๐/๒๕๔๙) สรุปความเห็นไดวา สุราและ
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลเปนอาหาร ซึ่งตามมาตรา ๖ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติเรื่องการควบคุมฉลากสําหรับอาหารไวโดยเฉพาะ และมีเจาหนาที่
ผูมีอํานาจตามกฎหมายอยูแลว การกําหนดใหเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลเปนสินคาที่
ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อีก จึงไมอาจจะกระทําได ทั้งนี้ตาม
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น คณะกรรมการวาดวยฉลากจึงไม
มี อํ า นาจกํ า หนดให เ ครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ว นผสมของแอลกอฮอล เ ป น สิ น ค า ที่ ค วบคุ ม ฉลากตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได และมีผลใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
สงพรอมหนัง สือ ที่ นร ๐๙๐๑/๔๓๐ ลงวัน ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่ง สํานัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารในฐานะผูรับมอบอํานาจไมอาจใชอํานาจดังกลาวแทน
คณะกรรมการวาดวยฉลากไดเชนเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามหลักทั่วไปของการมอบอํานาจที่ผูมอบ
อํานาจจักตองมีอํานาจดําเนินการในเรื่องนั้นเสียกอนจึงจะมอบอํานาจนั้นไปยังผูรับมอบอํานาจได
ดวยเหตุผลดังกลาวประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใหเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่ ๕๐๔/๒๕๔๙ เรื่อง หามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล ลงวันที่ ๑๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงไมมีผลใชบังคับตามกฎหมาย และไมจําเปนตองใหความเห็นตามกรณีที่หารือ
มาทั้งสี่ขอขางตนนั้น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีความเห็น
สรุปได ดังนี้
(๑) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และหลักการตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว เห็นวา
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนาจะมีอํานาจตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะมอบอํานาจใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาหาร เป นผู ใช อํานาจออกคํ าสั่ งเกี่ ยวกั บการคุ มครองผู บริ โภคตามหมวด ๒ แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนการควบคุมการโฆษณาและฉลากเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล แทนคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาและคณะกรรมการวาดวยฉลาก
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ไดใชอํานาจในสองฐานะ กลาวคือ ฐานะแรกเปนผูใชอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาโดยเห็น
วาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลเปนสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค และการโฆษณาสินคา
ดังกลาวขัดตอนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติ และฐานะที่สองเปนผูใชอํานาจของ
คณะกรรมการวาดวยฉลาก ซึ่งไดแปลความตัวบทในความหมายอยางกวางจึงไดประกาศกําหนดให
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๑ จนในที่สุดไดมีการใชอํานาจออกคําสั่งหามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
การใชอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ยอม
เป นการใช อํ านาจตามที่ ได รั บมอบมาโดยถู กต องและครบถ วนตามเงื่ อนไขที่ มาตรา ๒๔ แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไวแลว
(๓) การแปลความหมายตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ในเงื่อนไขที่วา “... คณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา ๓๐ ...” หากพิจารณาตามมาตรา ๓๐ กอนมีการแกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการวาดวยฉลากจะตองกําหนดใหสินคาเปนสินคาที่ควบคุมฉลากเสียกอน
ตอมาเมื่อมีการแกไขมาตรา ๓๐ โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดมีการ
กําหนดใหสินคาที่ผลิตเพื่อขาย โดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และสินคาที่สั่งหรือนําเขามาใน

๓
ราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาที่ควบคุมฉลากโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง สวนสินคาใด
ที่ไมเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจกําหนดให
สินคานั้นเป นสิ นค าที่ ควบคุ มฉลากไดตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แตโดยที่มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดมีการแกไขใหสอดคลองกับการแกไขมาตรา ๓๐
ดังกลาวขางตน การแปลความบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ที่ระบุไวในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายมิไดกําหนดขอความวาเปนวรรคใด ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑๐) ไดจํากัดขอบเขตความหมายของสินคาที่ควบคุมฉลากอยูเฉพาะสินคาที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสามแห งพระราชบั ญญั ติ คุ มครองผู บริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น ผลของการแปลความดังกลาวทําให
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ควบคุมไดเฉพาะสินคาตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสามแห งพระราชบั ญญั ติ คุ มครองผู บริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ผลิตภายในครัวเรือนเพื่อจําหนายเทานั้น ซึ่ง
ไมนาจะสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) มาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดให
อํานาจคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาออกคําสั่งหามการโฆษณาไดโดยไมตองมีการควบคุมฉลากสินคานั้น
กอน ดังนั้น คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงมีอํานาจที่จะมอบอํานาจใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารใชอํานาจออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตาม
มาตรา ๒๔ วรรคสอง แทนคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาได โดยไมตองคํานึงวาสินคานั้นจะมีการควบคุม
ฉลาก หรือไมก็ตาม
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สมควรไดมีการทบทวนความเห็นในประเด็นที่ไดมีการหารือ
ไปแลว โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง
เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี กา พิ จารณาแล ว เห็ นว า ข อหารื อของสํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาดังกลาวเปนประเด็นปญหาขอกฎหมายที่สําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ดังนั้น เพื่อความรอบคอบในการพิจารณา จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๑๒ ของระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดใหมีการประชุมรวมกัน
ของกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ และคณะที่ ๑๑ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐ และคณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว
โดยมีผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และกรมประชาสัมพันธ)
ผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) และผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และกรมควบคุมโรค) เป นผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา มีประเด็นป ญหาข อกฎหมายที่ ตอง
พิจารณาเพียงประเด็นเดียว คือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใหเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอลเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๐๔/๒๕๔๙ เรื่อง หามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลลง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนประกาศและคําสั่งที่มีผลใชบังคับตามกฎหมาย หรือไม

๔
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐ และคณะที่ ๑๑) พิจารณาประเด็นปญหาดังกลาว
แลว เห็นวา มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา “ในกรณีที่
กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวา
ด ว ยการนั้ น และให นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ไ ปใช บั ง คั บ ได เ ท า ที่ ไ ม ซ้ํ า หรื อ ขั ด กั บ บทบั ญ ญั ติ
ดังกลาว ...” ซึ่งกรณีที่หารือมานี้ เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลเปน “อาหาร” ตามมาตรา ๔ ๒
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติเรื่องการควบคุมฉลากตาม

๑

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาที่ไมซ้ําหรือขัดกับ
บทบัญญัติดังกลาว เวนแต
(๑) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ ประโยชน แ ก ผู บ ริ โ ภคเป น ส ว นรวม หากปรากฏว า
เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบขั้นตอนตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น และมิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ได
(๒) ในกรณี ต าม (๑) ถ า มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นอั น มิ อ าจปล อ ยให เ นิ่ น ช า ต อ ไปได ใ ห
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวด
นี้ไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะ
ใดๆ แตไมรวมถึง ยา วัต ถุออกฤทธิ์ต อจิต และประสาท หรือยาเสพติด ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้ น
แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
ฯลฯ
ฯลฯ

๕
มาตรา ๖ (๑๐)๓ และการควบคุมการโฆษณาตามมาตรา ๔๐๔ มาตรา ๔๑๕ และมาตรา ๔๒๖ ไวโดยเฉพาะแลว
กรณีจึงตองบังคับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไมอาจนําบทบัญญัติในสวน
ที่เกี่ยวกับการควบคุมฉลากและการควบคุมการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ไปใชบังคับซ้ําหรือขัดกับพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ดังนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่
๑๐ และคณะที่ ๑๑) จึงมีความเห็นสอดคลองและยืนยันตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
ที่ ๑๐) ที่ ว าประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง ให เครื่ องดื่ มที่ มี ส วนผสมของ
แอลกอฮอล เป นสิ นค าที่ ควบคุ มฉลาก ลงวั นที่ ๑๗ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และคํ าสั่ งสํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๐๔/๒๕๔๙ เรื่ อง ห ามการโฆษณาเครื่ องดื่ มที่ มี ส วนผสมของ
แอลกอฮอล ลงวั น ที่ ๑๘ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป น ประกาศและคํ า สั่ งที่ ไ มมี ผ ลใชบั งคับ ตาม
กฎหมาย
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๔๙
๓

มาตรา ๖ เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๐) กํ า หนดประเภทและชนิ ด อาหารที่ ผ ลิ ต เพื่ อ จํ า หน า ย นํ า เข า เพื่ อ จํ า หน า ย หรื อ ที่
จําหนาย ซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการ
โฆษณาในฉลาก
๔
มาตรา ๔๐ หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเปน
เท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
๕
มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่น
ใดเพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาต
ตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
๖
มาตรา ๔๒ เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภคใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหาร
ที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา ๔๑
(๒) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต
การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน คุณภาพ
หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา

