พระราชบัญญัติ
อาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก

(๑)

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

(๒)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาหาร”

หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก

(๑)

วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต
ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
(๒)

วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี
และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“อาหารควบคุมเฉพาะ”

หมายความวา อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนอาหาร
ที่อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน
“ตํ ารั บ อาหาร”

หมายความวา รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหารซึ่งระบุน้ําหนักหรือ

ปริมาตรของแตละรายการ
“ภาชนะบรรจุ”

หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหารไมวาดวยการใสหรือหอหรือดวยวิธีใดๆ

“ฉลาก”

หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ ที่แสดงไวที่อาหาร
ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร
“ผลิต”

หมายความวา ทํา ผสม ปรุงแตงและหมายความรวมถึงแบงบรรจุดวย

“จําหนาย”

หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา

หรือการมีไวเพื่อจําหนายดวย
“นําเขา”
“สงออก”

หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร

“โรงงาน”

หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตอาหาร

“ผูรับอนุญาต”

หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูรับ
ใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการดวย
“ผูอนุญาต”

หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ”

หมายความวา คณะกรรมการอาหาร

“พนักงานเจาหนาที”่
“รัฐมนตรี”

หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ออกกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มไม เ กิ น อั ต ราท า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยกเว น
คาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๖ เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑)

กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ

(๒)

กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของ
อาหารนั้นๆ ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตลอดจนหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อ
จําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย
(๓)

กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (๑) และจะกําหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายดวยหรือไมก็ได
(๔)

กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของ
อาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย รวมทั้งการใชสีและเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

(๕)

กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิ ธีการใช วัตถุเ จือ ปนในอาหาร การใชวั ตถุ กัน เสี ย และวิ ธี
ปองกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย
(๖)

กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุตลอดจนการหามใชวัตถุ
ใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย
(๗)

กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารเพื่อปองกันมิให
อาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘)

กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย

(๙)

กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึด การอายัด และการ
ตรวจวิเคราะหทางวิชาการซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง
(๑๐)

กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ซึ่ง
จะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการโฆษณาในฉลาก

หมวด ๑
คณะกรรมการอาหาร

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอาหาร” ประกอบดวยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมการ
แพทยหรื อผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค* หรือ ผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร การแพทยหรือผู แทน อธิบดีกรม
วิ ท ยาศาสตร บ ริ ก ารหรื อ ผู แ ทน อธิ บ ดี ก รมการค า ภายในหรื อ ผู แ ทน อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากรหรื อ ผู แ ทน ผู แ ทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการโดย
ตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเกาคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูแทนของผู
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขาหรือจําหนายอาหารไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
ให ร องเลขาธิ ก ารสํ านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เป น กรรมการและเลขานุ ก าร และให
ผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาหารเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา ความเห็นแกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาต แลวแต
กรณี ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑)

การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๙

(๓)

การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๙

(๔)

การปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔

(๕)

การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖

มาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพน
จากตําแหนง เมื่อ
(๑)

ตาย

(๒)

ลาออก

(๓)

เปนบุคคลลมละลาย

(๔)

เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๕)

ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และให
ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ไวแลว

มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ใหนําความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนั ง สื อ เรี ย กให บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดมาให ถ อ ยคํ า และให ส ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ สิ่ ง ใดมาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได

หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ไมใหใชบังคับแก
(๑)

การผลิตอาหารหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว ซึ่งไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผูอนุญาต

(๒)

การผลิตอาหารหรือนําเขาหรือสงออกซึ่งอาหาร เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
ผูที่ไดรับการยกเวนตาม (๑) และ (๒) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๑๗ ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ (๑) ใหคุมกันถึง
ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่งเปนการ
กระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือ
ควบคุมได

มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของป
ที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตให
ยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือผูขออนุญาต
ยายสถานที่ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจง
การไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหยายสถานที่ดังกลาวนั้น
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ

หมวด ๓
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร

มาตรา ๒๐ หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผลิต นําเขา หรือเก็บอาหารนอก
สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

มาตรา ๒๑ หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารเวนแตไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒ ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับ
อนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร และการออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผย
เห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาซึ่งอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาต และตองติดหรือจัดปายแสดงสถานที่ผลิต
หรือสถานที่นําเขาที่ไดรับอนุญาตไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยใหเห็นไดงายดวย

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการสงออก และเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับอนุญาตผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะเพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ผูอนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราว ให

ผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวา
หรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ก็ได แลวใหรายงานคณะกรรมการ
ทราบ

หมวด ๔
การควบคุมอาหาร

มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายซึ่งอาหารดังตอไปนี้
(๑)

อาหารไมบริสุทธิ์

(๒)

อาหารปลอม

(๓)

อาหารผิดมาตรฐาน

(๔)

อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๒๖ อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์
(๑)

อาหารที่มีสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย

(๒)

อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้นลดลง เวน
แตการเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว
(๓)

อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ

(๔)

อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได

(๕)

อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ

มาตรา ๒๗ อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม
(๑)

อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออกเสียทั้งหมดหรือ
บางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่ออาหารแทนั้น
(๒)

วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใดและจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น

(๓)

อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใดๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความชํารุดบกพรอง
หรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้น
(๔)

อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน
หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต
(๕)

อาหารที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖
(๒) หรือ (๓) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวาสวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหารขาดหรือเกินรอยละสามสิบจาก
เกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษหรืออันตราย

มาตรา ๒๘ อาหารผิ ดมาตรฐานไดแกอาหารที่ไมถู กต องตามคุ ณภาพหรือมาตรฐานที่ รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๒) หรือ (๓) แตไมถึงขนาดดังที่กําหนดไวในมาตรา ๒๗ (๕)

มาตรา ๒๙ อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา ๒๕ (๔)
(๑)

ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ

(๒)

มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรือ

(๓)

มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม

มาตรา ๓๐ เพื่อ ประโยชน แ กการควบคุ ม อาหารให ถู ก สุ ข ลั กษณะหรือ ใหป ราศจากอั นตรายแก
ผูบริโภค ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ
(๑)

หรือสถานที่เก็บอาหาร

ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร ดัดแปลง แกไขสถานที่ผลิต

(๒)

สั่งใหงดผลิต หรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่ปรากฏจากผล
การตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค
(๓)

ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวา
อาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารผิดมาตรฐาน
ตามมาตรา ๒๘ หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใด
ประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย
(ก)

ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือ
ภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขาก็ใหระบุชื่อทาง
การคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี
(ข)

ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุชื่อผูจําหนายและสถานที่
จําหนายพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น

หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร

มาตรา ๓๑ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผูใดจะผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุม
เฉพาะจะตองนําอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตอผูอนุญาตเสียกอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาได
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๒ เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ซึ่งผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารจนกวาจะไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหารตามมาตรา ๓๑ เวนแตผูอนุญาตจะไดสั่งใหทําการผลิตตอไปไดเปนการชั่วคราว ภายในกําหนดเวลาตามที่
เห็นสมควร

มาตรา ๓๓ เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ซึ่งนําหรือสั่ง
อาหารควบคุมเฉพาะเขามาในราชอาณาจักรอยูกอนวันที่ประกาศกําหนด นําอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ตามมาตรา ๓๑ ภายในกํ าหนดหกสิบวัน นับ แต วั นที่ รัฐ มนตรีป ระกาศกํา หนด เว น แต ผู อ นุญ าตจะผ อนผั น ขยาย
ระยะเวลาดังกลาวให

มาตรา ๓๔ ผู รับอนุ ญ าตผลิ ตหรื อ นําเข าซึ่ งอาหารควบคุ มเฉพาะต อ งผลิ ต หรือ นํ าเข าซึ่ งอาหาร
ควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไว

มาตรา ๓๕ การขอขึ้ น ทะเบี ย นตํ ารั บ อาหารตามมาตรา ๓๑ ต อ งแจ ง รายการหรื อ รายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
(๑)

ชื่ออาหาร

(๒)

ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของอาหาร

(๓)

ขนาดบรรจุ

(๔)

ฉลาก

(๕)

ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต

(๖)

ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการกําหนด

(๗)

รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร

มาตรา ๓๖ การแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร และการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๗ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแตทะเบียนตํารับอาหารที่ถูก
สั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๙

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร เพื่อใหอาหารนั้นปลอดภัย
ในการบริ โภค หรื อเพื่อคุ มครองความปลอดภัยของผู บริโ ภค ผู อ นุญ าตมีอํ านาจสั่ งให แก ไขตํารับอาหารที่ได ขึ้ น
ทะเบียนไวแลวไดตามที่เห็นสมควรหรือตามความจําเปน เพื่อใหอาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค

มาตรา ๓๙ อาหารใดที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นตํ า รั บ อาหารไว แ ล ว หากภายหลั ง ปรากฏว า อาหารนั้ น มี
รายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไว หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗หรือเปนอาหารที่ไม
ปลอดภัยตอผูบริโภคและไมอาจแกไขตํารับอาหารไดตามมาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนทะเบียน
ตํารับอาหารนั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

มาตรา ๔๐ หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จหรือ
เปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร

มาตรา ๔๑ ผู ใ ดประสงค จ ะโฆษณาคุ ณ ประโยชน คุ ณ ภาพหรื อ สรรพคุ ณ ของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใดเพื่อ
ประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณา
กอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได

มาตรา ๔๒ เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภคใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑)

ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นวา
เปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา ๔๑

(๒)

ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การนําเขา
การจําหนาย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณ
ตามที่โฆษณา

หมวด ๖
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัตหิ นาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้
(๑)

เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ทําการของ
ผูผลิต ผูเก็บรักษา ผูจําหนาย รวมทั้งสถานที่ทําการของผูนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหวางเวลาทํา
การเพื่อตรวจสอบ ควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒)

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเขาไปในสถานที่
หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุอาหารและเอกสารที่เกี่ยวกับอาหารดังกลาวได
(๓)

นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห

(๔)

ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัย
ของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน
(๕)

ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอมหรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖)

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๔๔ อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไว หรือเก็บมาตามมาตรา
๔๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่แนนอนวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ เปนอาหาร
ปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเปนอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๒๕ (๔) หรือเปนภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชนหรือมีลักษณะ
ไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐาน ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) ถามิไดมีการฟองคดีตอศาล ผู
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งทําลาย หรือปฏิบตั ิการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูรับอนุญาต
หรือผูที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๗
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวาอาหารซึ่งผลิตโดยผูรับ
อนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ เปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เปนอาหารที่ผิดมาตรฐานตาม
มาตรา ๒๘ เปนอาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือใน
กรณี ที่ มีก ารฟ อ งผู รับอนุ ญ าตต อศาลว าได กระทํ าความผิดตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ จะสั่ง พั กใชใ บอนุ ญ าตไว รอคํ า
พิพากษาอันถึงที่สุดก็ได
ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ผูรับอนุญาตผูใดไดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖ หรือ
มาตรา ๒๗ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ใน
กรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง ใหปดคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ

สถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่จําหนาย หรือสถานที่ทําการของผูรับอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบ
คําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
ผูรับอนุ ญาตซึ่ งถูกสั่ง พักใช ใบอนุญ าตหรื อเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ อุทธรณตอรัฐ มนตรี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตใหเปนคุณแกผู
อุทธรณได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคสี่ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือ
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหถือวาการผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนายซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะในระหวางถูก
สั่งพักใชใ บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปน การฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง
แลวแตกรณี

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๔) (๕) หรือ (๙) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท

มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๗) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๕๐ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๘) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสอง
ปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท

มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๑๐) ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท

มาตรา ๕๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ หรือขัดขวางหรือไมอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๔ ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ (๑)
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

มาตรา ๕๕ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท

มาตรา ๕๖ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท

มาตรา ๕๗ ผู รั บ อนุ ญ าตผู ใ ดนํ า อาหารควบคุ ม เฉพาะที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ส ง ออกไปจํ า หน า ยนอก
ราชอาณาจักรมาจําหนายในราชอาณาจักรอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไม
เกินสามหมื่นบาท

มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๒) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแต
หาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๖๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

มาตรา ๖๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๒ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๑) ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๖๓ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๒) ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

มาตรา ๖๔ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๕ ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๖๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๗ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๘ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษ
ปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

มาตรา ๖๙ ผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายอาหารที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับ
อาหารตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๐ ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกินหนึ่ง
พันบาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

มาตรา ๗๓ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐
มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๙ เปนการกระทําความผิดโดยจําหนายปลีกใหแกผูบริโภคโดยตรง ผูกระทําความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูนั้นกระทําความผิดอีกภายในหก
เดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิดครั้งกอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

มาตรา ๗๔ ผูรับอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่น
คําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลา
ที่ใบอนุญาตขาดอายุ

มาตรา ๗๕ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว ให เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูไดรับอนุญาตดังกลาวประสงคจะดําเนินกิจการ
ตอไป และไดยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมไปได
จนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม หรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาต
ใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต

มาตรา ๗๗ ใบรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตไว และฉลากที่ไดออกใหตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชไดสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ

มาตรา ๗๘ ใหผูผลิตหรือผูนําเขาซึ่งอาหารอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาขออนุญาตตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตแลวให
ดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

(๑)

ใบอนุญาตผลิตอาหาร

(๒)

ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามา

ในราชอาณาจักร
(๓)

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการ

เฉพาะคราว
(๔)

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท

ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามา

ในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว

ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท

(๕)

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท

(๖)

ใบแทนใบอนุญาต

(๗)

ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน

ตํารับอาหาร
(๘)

การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ
แตละฉบับ

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒2[๑]

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข ออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ ๒/๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข อ

๒/๑ ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ ๑ ซึ่ ง ผลิ ต อาหารที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดวิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามมาตรา ๖ (๗) ตองผานการตรวจประเมินวาปฏิบัติได
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด การตรวจประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนด”

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ ๕ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ในการขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการผลิต

เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามมาตรา ๖ (๗) ใหนําความในขอ ๒/๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตจะไดมี
หลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด”

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๗ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในการขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

ใหนําความในขอ ๒ และขอ ๒/๑ มาใช

บังคับโดยอนุโลม”

ขอ ๔ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๘ แห ง กฎกระทรวง ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘

การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ สถานที่ ดังตอไปนี้

(๑)

กรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ
สถานที่อื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
(๒)

จังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่โรงงานผลิตอาหารนั้นตั้งอยู หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กําหนด”

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุชัย เจริญรัตนกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒3[๑]

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๔/๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ขอ ๔/๑ ผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายที่เปนอาหารที่มีความเสี่ยงอันตรายตามประเภท

และชนิดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด นอกจากตองปฏิบัติตามขอ ๔ แลว ตองมีหนังสือ
รับรองมาตรฐานของอาหารที่จะนําเขาจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เปนแหลงกําเนิด หรือสถาบัน
เอกชนที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เปนแหลงกําเนิด ซึง่ ระบุวาอาหารที่นําเขาครั้งนั้นทุกรุน
ไดมาตรฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่มีหลักฐานวาประเทศที่เปนแหลงกําเนิดตามวรรคหนึ่งไมมีการออกหนังสือรับรองใหผูรับ
อนุญาตใชหนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่จะนําเขาจากหนวยงานในประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนด ซึ่งระบุวาอาหารที่นําเขาครั้งนั้นทุกรุนไดมาตรฐาน”
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
-------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความใน (๑๐) ของคาธรรมเนียม แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕)ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้
"(๑๐) ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท"

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
-------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกขอ ๑ ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความ
ตอไปนีแ้ ทน
"ขอ ๒ ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร สําหรับคําขอตามขอ ๑ ใหใช
แบบ อ.๑๘ ทายกฎกระทรวงนี้"

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๓ ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
"ขอ ๓ ทวิ เพื่อประโยชนในการสงออก ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิต
อาหารเพื่อจําหนาย ซึ่งไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว มีความจําเปนตองใชฉลาก
ตามที่ผูสั่งซื้อตองการ ใหผูรับอนุญาตใชฉลากนัน้ ได เมื่อไดทาํ หนังสือแจงเหตุผลพรอมกับสง
ตัวอยางฉลากใหแกผูอนุญาตเพื่อใชในการตรวจสอบ ณ กองควบคุมอาหารสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อผูอนุญาตไดรบั แลวถามิไดมีหนังสือแจง
การไมอนุญาตภายในสามวันนับแตวันไดรับหนังสือและตัวอยางฉลากจากผูรับอนุญาตถือวาผู
รับอนุญาตไดรับอนุญาตใหใชฉลากดังกลาวสําหรับอาหารสงออกได
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตทําหนังสือชี้แจงเหตุผลพรอมกับสงตัวอยางฉลากตาม
วรรคหนึ่ง โดยยื่นตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงหนังสือ
ชี้แจงพรอมทั้งตัวอยางฉลาก ใหผูอนุญาตภายในสองวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือชี้แจงและ
ตัวอยางฉลากจากผูรับอนุญาต"

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑ ทวิ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
"ขอ ๑ ทวิ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร เพื่อจําหนายผูใดประสงคจะ
ขอขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร เพื่อสงออกซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะที่ไดรบั ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารแลว โดยจะขอใชฉลากใหมตามที่ผูสั่งซื้อตองการ เพิ่มขึ้นจากฉลากเดิมทีไ่ ดรับ
อนุญาตตามใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร ใหยนื่ คําขอตามแบบ อ.๑๗/๑ ทายกฎ
กระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามทีไ่ ดระบุใบแบบ อ.๑๗/๑ จํานวนสีช่ ุด"
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
"ขอ ๒ ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารสําหรับคําขอตามขอ ๑ ใหใช
แบบ อ.๑๘ ทายกฎกระทรวงนี้

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสําหรับคําขอตามขอ ๑ ทวิ ใหใชแบบ
อ.๑๘/๑ ทายกฎกระทรวงนี"้

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๕
ส. พริ้งพวงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย
ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.๑
ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับ
ใบอนุญาต ดังตอไปนี้ จํานวนสองชุด
(๑) รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิต
อาหาร ชนิด ขนาด (แรงมา) และคํารับรองที่จะแสดงใหเชื่อถือไดวา อาหารที่ผลิตนั้นจะมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามทีก่ ําหนดและปลอดภัยในการบริโภค
(๒) แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของโรงงาน และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(๓) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงานที่ถูกตองตาม
มาตราสวน โดยแสดงรายการดังตอไปนี้

(ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัด ของอาคารที่ใชในการผลิต
(ข) การแบงกัน้ หองหรือเนื้อที่หรือบริเวณโดยแยกเปนสวนสัดสําหรับการผลิต
อาหารแตละประเภท เพื่อใชเก็บวัตถุดิบ ใชเปนบริเวณผลิตอาหาร บริเวณติดตั้งเครื่องจักร
บริเวณบรรจุ บริเวณเก็บอาหารที่ผลิตแลว และบริเวณอื่น ๆ พื้นและผนังบริเวณดังกลาวตอง
สรางดวยวัสดุที่งายตอการทําความสะอาด และใหแสดงระดับพื้นของหองผลิตอาหารเปนแบบ
ลาดเอียงลงสูทางระบายน้าํ เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด
(ค) ทอหรือทางระบายน้าํ ระบบและกรรมวิธีกําจัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง โดยมี
รายละเอียดในการคํานวณ พรอมทั้งแจงขนาดของทอหรือทางระบายน้าํ และทิศทางของน้ําไหล
ภายในโรงงานจนออกนอกโรงงานโดยรายละเอียด ถามีทางระบายน้าํ สาธารณะอยูใกลเคียงบริเวณ
ที่ผลิตอาหารก็ใหแสดงทางระบายน้ําทิ้งไปสูทางระบายน้ําสาธารณะดวย
ขอ ๓ ใบอนุญาตผลิตอาหารใหใชแบบ อ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔ ผูรับอนุญาตผลิตอาหารจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองรักษาบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิตแลว สถานที่เก็บวัตถุดิบและบริเวณอื่น ๆ ให
สะอาดถูกสุขลักษณะ และสามารถปองกันมิใหแมลง หรือสิ่งอื่นเขามาปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุดิบ หรืออาหารที่
ผลิตแลว และจัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอตามความจําเปน
(๒) จัดเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับงานที่จะใช และใหมกี ารปองกันเครื่องมือเครื่องใช ไมให
ปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือสิ่งสกปรก เครื่องมือและเครื่องใชที่จะใชทําอาหารตองทําดวยโลหะหรือวัสดุที่
ปลอดภัยตามหลักวิชาการสําหรับการผลิตอาหารประเภทนัน้ ๆ
(๓) จัดหองน้ํา หองสวม และเครื่องสุขภัณฑพรอมดวยสบูสําหรับลางมือ ใหเพียงพอแกจาํ นวนคนงาน
และใหมีการรักษาความสะอาด พรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปนประจําวันดวย
(๔) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช ตาม (๓) ตลอดจนอาคารโรงงานใหอยูในสภาพที่เรียบรอยและสะอาด

ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(๕) จัดใหมีที่เก็บขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะตลอดจนใชวิธที เี่ หมาะสมในการ
กําจัดขยะมูลฝอย และเขมาควัน
(๖) น้าํ ที่ใชในการผลิตอาหารตองเปนน้ําสะอาดบริโภคไดตามคุณภาพหรือมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข และน้ําที่ใชภายในอาคารโรงงานตองเปนน้ําสะอาด
(๗) จัดใหคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใชเครื่องแตงกายที่สะอาดเหมาะสมกับประเภทของงานทีท่ ํา
อยู เชน ใชผากันเปอน รองเทากันน้ํา ถุงมือ ผาคลุมผม
(๘) ตองหามคนงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพรเชื้อไปกับอาหารได ทําหนาที่ที่จะตอง
สัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนัน้
(๙) ไมใช จาง วาน คนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน หรือคนซึ่งเปนพาหะของโรค หรือซึ่งเปนโรค
ดังตอไปนี้ ปฏิบัติงานในสถานทีท่ ี่ระบุไวในใบอนุญาต
(ก) โรคเรื้อน
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคติดยาเสพติด
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคเทาชาง
(ฉ) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(๑๐) รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผูมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาไมเปนโรค
ตาม (๙)
(๑๑) จัดใหคนงานไดรับการตรวจรางกาย โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน

(๑๒) ตองหามหรือปองกันมิใหบุคคลใดกระทําการอยางใดอยางหนึง่ อันพึงรังเกียจตอการรักษาความ
สะอาดในการผลิตอาหาร เชน สูบบุหรี่ บวนน้าํ ลาย บวนน้ําหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหาร ที่ผลิตแลว
และสถานที่เก็บวัตถุดิบ
(๑๓) ตองปองกันดูแลมิใหมิสัตวทกุ ชนิดภายในบริเวณที่ใชทาํ การผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิต
แลว และสถานที่เก็บวัตถุดบิ
(๑๔) ตองติดปายขอความตาม (๑๒) และ (๑๓) ไวในที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนในบริเวณดังกลาว
ขอ ๕ ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยนื่ คําขอตามแบบ อ.๓ ทาย
กฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.๓
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ผูอนุญาตจะแสดงไวในรายการ
ตออายุใบอนุญาตในใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได
ขอ ๖ ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.๔
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.๔
การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แตให
กํากับคําวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาดวย
ขอ ๗ ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะยายสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร ใหยื่นคําขอ
ตามแบบ อ.๕ ทายกฎกระทรวงนี้พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.๕
การอนุญาตใหยายสถานทีผ่ ลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหผูอนุญาตแสดงการอนุญาตไวใน
ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
ในการขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหนําความในขอ ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับในจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขแหง
จังหวัดนัน้ ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

