
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
อาหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
มาตรา๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๒)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบั ง คับอื่นในสวน ท่ี มีบัญญั ติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก 
(๑)  วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือใน

รูปลักษณะใดๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 

(๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึง
วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครือ่งปรุงแตงกล่ินรส 

“อาหารควบคุมเฉพาะ”  หมายความวา อาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนอาหารที่อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนท่ี ๗๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“ตํารับอาหาร”  หมายความวา รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหารซ่ึง
ระบุน้ําหนักหรือปริมาตรของแตละรายการ 

“ภาชนะบรรจุ”  หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหารไมวาดวยการใสหรือหอหรือ
ดวยวิธีใดๆ 

“ฉลาก”  หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ ท่ี
แสดงไวท่ีอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร 

“ผลิต”  หมายความวา ทํา ผสม ปรุงแตงและหมายความรวมถึงแบงบรรจุดวย 
“จําหนาย”  หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปล่ียน ท้ังนี้ เพื่อ

ประโยชนในทางการคา หรือการมีไวเพื่อจําหนายดวย 
“นําเขา”  หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
“สงออก”  หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
“โรงงาน”  หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานท่ีต้ังข้ึนเพื่อผลิต

อาหาร 
“ผูรับอนุญาต”  หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณี

ท่ีนิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงนิติบุคคลแตงต้ังใหเปนผูดําเนินกิจการ
ดวย 

“ผูอนุญาต”  หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการอาหาร 
“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่น  กับออกประกาศ ท้ังนี้ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
มาตรา ๖  เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
(๑)  กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ 
(๒)  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท 

ชนิด หรือลักษณะของอาหารนั้นๆ ท่ีผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือท่ีจําหนาย 
ตลอดจนหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (๑) และจะ
กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายดวย
หรือไมก็ได 

(๔)  กําหนดอัตราสวนของวัตถุท่ีใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด 
หรือลักษณะของอาหารท่ีผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย รวมท้ังการใชสีและ
เครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 

(๕)  กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชวัตถุเจือปนในอาหาร การใชวัตถุ
กันเสีย และวิธีปองกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหารท่ีผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อ
จําหนาย หรือที่จําหนาย 

(๖)  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ
ตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย 

(๗)  กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษา
อาหารเพื่อปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือท่ีจําหนายเปนอาหารไม
บริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘)  กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 
(๙)  กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การ

ยึด การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวิชาการซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง 
(๑๐)  กําหนดประเภทและชนิดอาหารท่ีผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย 

หรือท่ีจําหนาย ซ่ึงจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เง่ือนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจน
หลักเกณฑและวิธีการโฆษณาในฉลาก 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการอาหาร 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอาหาร” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค* หรือ
ผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการหรือผูแทน 
อธิบดีกรมการคาภายในหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการ
โดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินเกาคน ในจํานวนนี้จะตอง
แตงต้ังจากผูแทนของผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขาหรือจําหนายอาหารไมเกินส่ีคน 
เปนกรรมการ 

ใหรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาหารเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีใหคําแนะนํา ความเห็นแกรัฐมนตรี

หรือผูอนุญาต แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)  การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๙ 
(๓)  การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๙ 
(๔)  การปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ 
(๕)  การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
 
มาตรา ๙  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจ

ไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙  กรรมการซ่ึง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปน

กรรมการแทนได และใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังไวแลว 
 

มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ใหนําความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา และใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตไดรับ
ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาต

จากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ไมใหใชบังคับแก 
(๑)  การผลิตอาหารหรือนําเขาซ่ึงอาหารเฉพาะคราว ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเฉพาะ

คราวจากผูอนุญาต 
(๒)  การผลิตอาหารหรือนําเขาหรือสงออกซ่ึงอาหาร เพื่อเปนตัวอยางสําหรับ

การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ 
ผูท่ีไดรับการยกเวนตาม (๑) และ (๒) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ใบอนุญาตท่ีออกตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕  และมาตรา 

๑๖ (๑) ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม

วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการสุดวิสัยท่ีตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๑๘  ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  ใหใชไดจนถึง

วันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีสามนับแตปท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตใหย่ืนคําขอเสียกอนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการ
ตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

หรือไมอนุญาตใหยายสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร  ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอ
ตออายุใบอนุญาต หรือผูขออนุญาตยายสถานท่ีดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหยายสถานท่ีดังกลาวน้ัน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนท่ีรัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เม่ือมีคําขอ
ของผูอุทธรณ 

 
หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร 
   

 
มาตรา ๒๐  หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผลิต นําเขา 

หรือเก็บอาหารนอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ี

เก็บอาหารเวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารสูญหายหรือ

ถูกทําลาย ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาต และย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือถูก
ทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร 
และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต  แลวแต

กรณี ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาซ่ึงอาหารท่ีระบุไวในใบอนุญาต 
และตองติดหรือจัดปายแสดงสถานท่ีผลิต หรือสถานที่นําเขาที่ไดรับอนุญาตไวภายนอกสถานท่ีใน
ท่ีเปดเผยใหเห็นไดงายดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชนในการสงออก และเมื่อมีความจําเปนท่ีจะใหผูรับ

อนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะเพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ผู
อนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราว ใหผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดตามมาตรฐาน
ของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะตํ่ากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ก็ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมอาหาร 
   

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายซ่ึงอาหาร

ดังตอไปนี้ 
(๑)  อาหารไมบริสุทธิ์ 
(๒)  อาหารปลอม 
(๓)  อาหารผิดมาตรฐาน 
(๔)  อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๖  อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ 
(๑)  อาหารที่มีสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย 
(๒)  อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราท่ีอาจเปนเหตุใหคุณภาพของ

อาหารนัน้ลดลง เวนแตการเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ีแลว 

(๓)  อาหารท่ีไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ 
(๔)  อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได 
(๕)  อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ 
 
มาตรา ๒๗  อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม 
(๑)  อาหารท่ีไดสับเปล่ียนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุท่ีมีคุณคา

ออกเสียท้ังหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่ออาหารแทนั้น 
(๒)  วัตถุหรืออาหารท่ีผลิตข้ึนเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใดและจําหนายเปน

อาหารแทอยางนั้น 
(๓)  อาหารท่ีไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใดๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรน

ความชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้น 
(๔)  อาหารท่ีมีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูซ้ือใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ 

ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  อาหารท่ีผลิตข้ึนไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๖ (๒) หรอื (๓) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวาสวนประกอบที่เปนคุณคา
ทางอาหารขาดหรือเกินรอยละสามสิบจากเกณฑตํ่าสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษหรืออันตราย 

 
มาตรา ๒๘  อาหารผิดมาตรฐานไดแกอาหารท่ีไมถูกตองตามคุณภาพหรือ

มาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๒) หรือ (๓) แตไมถึงขนาดดังท่ีกําหนดไว
ในมาตรา ๒๗ (๕) 

 
มาตรา ๒๙  อาหารท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา ๒๕ 

(๔) 
(๑)  ไมปลอดภัยในการบริโภค  หรอื 
(๒)  มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรอื 
(๓)  มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม 
 
มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะหรือให

ปราศจากอันตรายแกผูบริโภค ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ 
(๑)  ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงอาหาร  ดัดแปลง 

แกไขสถานท่ีผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร 
(๒)  ส่ังใหงดผลิต หรืองดนําเขาซ่ึงอาหารท่ีผลิตโดยไมไดรับอนุญาต  หรือ

อาหารที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค 
(๓)  ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีท่ีปรากฏผล

จากการตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธ์ิตามมาตรา ๒๖ หรือเปนอาหารปลอม
ตามมาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเปนอาหารท่ีนาจะเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุท่ีอาจเปนอันตราย
เมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย 

(ก)  ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมท้ังชนิดและ
ลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคา
หรือลําดับครั้งท่ีผลิตหรือนําเขาก็ใหระบุชื่อทางการคาและลําดับครั้งท่ีผลิตหรือนําเขานั้นดวย 
แลวแตกรณี 

(ข)  ในกรณีท่ีไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุชื่อผู
จําหนายและสถานที่จําหนายพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น 

 
หมวด ๕ 

การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผูใดจะผลิตหรือนําเขา
ซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะจะตองนําอาหารนั้นมาขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหารตอผูอนุญาตเสียกอน 
และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาได 

การขอข้ึนทะเบียนและการออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 

๑๔ ซ่ึงผลิตอาหารควบคุมเฉพาะอยูกอนวันท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารจนกวาจะ
ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๑ เวนแตผูอนุญาตจะไดส่ังใหทําการผลิต
ตอไปไดเปนการชั่วคราว ภายในกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๕ ซ่ึงนําหรือส่ังอาหารควบคุมเฉพาะเขามาในราชอาณาจักรอยูกอนวันที่ประกาศกําหนด 
นําอาหารนั้นมาขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
มาตรา ๓๔  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะตองผลิตหรือ

นําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไว 
 
มาตรา ๓๕  การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ตองแจงรายการหรือ

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑)  ชื่ออาหาร 
(๒)  ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของอาหาร 
(๓)  ขนาดบรรจุ 
(๔)  ฉลาก 
(๕)  ช่ือผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
(๖)  ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากสวนราชการหรือสถาบันท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 
(๗)  รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร 
 
มาตรา ๓๖  การแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร จะกระทําไดเม่ือไดรับ

อนุญาตจากผูอนุญาต 
การขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร และการอนุญาตใหแกไขรายการ

ทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแต

ทะเบียนตํารับอาหารที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร เพื่อให

อาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ผูอนุญาตมี
อํานาจส่ังใหแกไขตํารับอาหารท่ีไดข้ึนทะเบียนไวแลวไดตามท่ีเห็นสมควรหรือตามความจําเปน 
เพื่อใหอาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค 

 
มาตรา ๓๙  อาหารใดท่ีไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไวแลว หากภายหลังปรากฏ

วาอาหารนั้นมีรายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารท่ีไดข้ึนทะเบียนไว หรือเปนอาหารปลอมตาม
มาตรา ๒๗หรือเปนอาหารท่ีไมปลอดภัยตอผูบริโภคและไมอาจแกไขตํารับอาหารไดตามมาตรา 
๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารนั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๐  หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของ

อาหารอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเช่ือโดยไมสมควร 
 
มาตรา ๔๑  ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณของ

อาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือ
ส่ิงพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือ
ขอความท่ีจะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะ
โฆษณาได 

 
มาตรา ๔๒  เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภคใหผูอนุญาตมี

อํานาจส่ังเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 
(๑)  ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาระงับการ

โฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ 
(๒)  ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับ

การผลิต การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณาอาหารท่ีคณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไม
มีคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังนี้ 
(๑)  เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีทําการของผูผลิต ผูเก็บรักษา ผูจําหนาย รวมท้ังสถานท่ีทําการของผูนําหรือส่ังเขามาใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชอาณาจักรซ่ึงอาหาร ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ ควบคุมใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒)  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
อาจเขาไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและ
เครื่องมือเครื่องใชท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุ
อาหารและเอกสารที่เกี่ยวกับอาหารดังกลาวได 

(๓)  นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือตรวจ
วิเคราะห 

(๔)  ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุท่ีสงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน 

(๕)  ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธ์ิ อาหารปลอมหรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ
ภาชนะบรรจุท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือท่ีมีลักษณะไม
ถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) 

 
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๔๔  อาหารหรือภาชนะบรรจุท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดยึดหรืออายัดไว หรือ

เก็บมาตามมาตรา ๔๓ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการตรวจพิสูจนเปนท่ีแนนอนวาเปนอาหารไม
บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ เปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 
๒๘ หรือเปนอาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๕ (๔) หรือเปนภาชนะบรรจุท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชนหรือมีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพ
หรือมาตรฐาน ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) ถามิไดมีการฟองคดีตอศาล ผู
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจส่ังทําลาย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามท่ีเห็นสมควรได 

 
มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตร

ประจําตัวเมื่อผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๗ 

การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๔๖   เ ม่ือปรากฏตอผูอนุญาตวา ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีท่ีปรากฏผล
จากการตรวจพิสูจนวาอาหารซ่ึงผลิตโดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธ์ิตามมาตรา ๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เปนอาหารท่ีผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เปนอาหารหรือ
ภาชนะบรรจุท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอย
ย่ีสิบวัน หรือในกรณีท่ีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได 

ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุด ผูรับอนุญาตผูใดไดกระทําความผิด
ตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตได 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
อนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง ใหปดคําส่ัง
ดังกลาวไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขา สถานท่ีจําหนาย หรือสถานท่ี
ทําการของผูรับอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคาํส่ัง 

ผูรับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหยกอุทธรณหรือแกไข
คําสั่งของผูอนุญาตใหเปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
การอุทธรณคําส่ังตอรัฐมนตรีตามวรรคส่ีไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพัก

ใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ใหถือวาการผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนายซึ่งอาหารควบคุม

เฉพาะในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปนการฝาฝนมาตรา ๑๔ 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๔) (๕) หรือ (๙) ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๔๘  ผูใดฝาฝนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๖) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๙  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๗) ตองระวางโทษปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๘) ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหกเดือนถึงสองปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๑๐) ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสามหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๒  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ หรือ

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๔  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๑๖ (๑) หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐  หรือมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๕๖  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๕๗  ผูรับอนุญาตผูใดนําอาหารควบคุมเฉพาะท่ีผลิตข้ึนเพื่อสงออกไป

จําหนายนอกราชอาณาจักรมาจําหนายในราชอาณาจักรอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๒) ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึง

สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ

ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๒  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตซ่ึงส่ังตามมาตรา 

๓๐ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตซ่ึงส่ังตามมาตรา ๓๐ (๒) 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาท่ีไม
ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๖๔  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๕  ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะท่ีมิไดข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๓๑ 

ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

ปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๘  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตซ่ึงส่ังตามมาตรา 

๓๘ ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 
 
มาตรา ๖๙  ผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายอาหารท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิก

ถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสาม
หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๐  ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๗๒  ผูใดฝาฝนคําส่ังของผูอนุญาตซ่ึงส่ังตามมาตรา ๔๒  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวัน
ละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๗๓  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๙ เปนการกระทําความผิดโดยจําหนายปลีก
ใหแกผูบริโภคโดยตรง ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหา
พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถาผูนั้นกระทําความผิดอีกภายในหกเดือนนับแตวันท่ีไดกระทํา
ความผิดครั้งกอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๔  ผูรับอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาซ่ึงอาหารภายหลังท่ีใบอนุญาตส้ิน

อายุแลวโดยมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละไมนอยกวาหา
รอยบาทแตไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ 

 
มาตรา ๗๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๖  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะส้ินอายุ ถาผูไดรับ
อนุญาตดังกลาวประสงคจะดําเนินกิจการตอไป และไดย่ืนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว 
ใหดําเนินกิจการท่ีไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม หรือถึง
วันท่ีผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต และในกรณีท่ีไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการ
ใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๗๗  ใบรายละเอียดของอาหารท่ีไดรับอนุญาตไว และฉลากท่ีไดออกให

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชได
สามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๘  ใหผูผลิตหรือผูนําเขาซ่ึงอาหารอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ มาขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตแลวใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือถึง
วันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  ใบอนุญาตผลิตอาหาร                   ฉบบัละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๒)  ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามา 
ในราชอาณาจักร                                ฉบบัละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๓)  ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการ 
เฉพาะคราว                                      ฉบบัละ   ๒,๐๐๐  บาท 
(๔)  ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามา 
ในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว         ฉบบัละ   ๒,๐๐๐  บาท 
(๕)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  ฉบบัละ   ๕,๐๐๐  บาท 
(๖)  ใบแทนใบอนุญาต                        ฉบบัละ      ๕๐๐  บาท 
(๗)  ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
ตํารับอาหาร                                      ฉบบัละ     ๕๐๐  บาท 
(๘)  การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ 
แตละฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารที่ใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและยัง
ไมมีบทบัญญัติคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคท่ีรัดกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหมให
เหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๑ ก.พ ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๒๘  ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรม

ควบคุมโรคติดตอ” เปน “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
วาทินี/ปรับปรุง 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 


