เอกสารแนบ ๒

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
(๑) ยกเลิกบทนิยามคาว่า “อาหารควบคุมเฉพาะ” “ตารับอาหาร” และ “โรงงาน”
เพิ่มบทนิยามคาว่า “วัตถุสัมผัสอาหาร” “เอกสารกากับอาหาร” “ข้อความ” “โฆษณา” “สถานที”่
“กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร” และ “เลขาธิการ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๒) กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจประกาศกาหนด
กลุ่มอาหารโดยแบ่งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารควบคุม และอาหารจดแจ้ง กาหนดอาหารที่ต้อง
ประเมินความปลอดภัย และกาหนดหลักเกณฑ์การใช้วัตถุสัมผัสอาหาร การจาหน่ายอาหาร การขนส่ง
การเก็บรักษา และการโฆษณา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการอาหารให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อนุญาต
กาหนดการดาเนินงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในระหว่างการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมเหตุในการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และกาหนดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา
อนุญาตอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ และเพิ่มมาตรา ๑๒ วรรคสอง)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต และกาหนดหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผัน
การต่ออายุใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ เพิ่มมาตรา ๑๔/๑ มาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๘
วรรคสาม)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอาหาร
และกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร
และหลักเกณฑ์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวังอาหาร รวมทั้งกาหนดอานาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้มีอานาจในการกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บ และหลักเกณฑ์ในการรับเงิน
และจ่ายเงินดังกล่าว (เพิ่มหมวด ๒/๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร มาตรา ๑๙/๑
ถึงมาตรา ๑๙/๕)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารนั้นต่อผู้อนุญาต และต้องจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รวมทั้งกาหนดห้ามจาหน่ายอาหารเพื่อการส่งออกในราชอาณาจักร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔)

๒
(๗) กาหนดการควบคุมอาหารเสื่อมคุณภาพ แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของอาหารปลอม
และอาหารผิดมาตรฐาน และแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของผู้อนุญาตเกี่ยวกับการออกคาสั่ง
เพื่อการควบคุมอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
และเพิ่มมาตรา ๓๐/๑)
(๘) กาหนดมาตรการเพื่อควบคุมอาหารในแต่ละกลุ่ม โดยกาหนดให้อาหารควบคุม
เฉพาะต้องขึ้นทะเบียน อาหารควบคุมต้องแจ้งรายการ และอาหารจดแจ้งต้องจดแจ้ง และกาหนด
การขอรับใบแทนใบสาคัญของอาหารดังกล่าว รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๕ อาหารควบคุมเฉพาะ
อาหารควบคุม และอาหารจดแจ้ง มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๒ และเพิ่มมาตรา ๔๒/๑
ถึงมาตรา ๔๒/๑๐)
(๙) กาหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาอาหาร กาหนดหลักเกณฑ์
การโฆษณา และกาหนดให้การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารต้องได้รับ
ใบอนุญาต (เพิ่มหมวด ๕/๑ การโฆษณา มาตรา ๔๒/๑๑ ถึงมาตรา ๔๒/๑๘)
(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการยึด
หรืออายัด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินการกับสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ และเพิ่มมาตรา ๔๔/๑)
(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๗ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา ๔๖
และเพิ่มมาตรา ๔๖/๑ ถึงมาตรา ๔๖/๓)
(๑๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์ (เพิ่มหมวด ๗/๑ การอุทธรณ์
มาตรา ๔๖/๔ ถึงมาตรา ๔๖/๖)
(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบให้เหมาะสม (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๘ บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๗๕ และเพิ่มมาตรา ๗๕/๑ ถึงมาตรา ๗๕/๒๑)
(๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติบางประการที่เป็นข้อจากัด
ในการควบคุมความปลอดภัยอาหารและการโฆษณาอาหาร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมอาหาร
โดยกาหนดควบคุมอาหารตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อผู้บริโภค
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหาร กาหนดให้มผี ู้เชี่ยวชาญหรือองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญทาหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารเพื่อให้กลไกในการพิจารณาอนุญาต
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนแก้ไข
บทกาหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
อาหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
...........……………………………
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยอาหาร
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อกาหนดให้มาตรการควบคุมอาหารสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในการผลิตและการโฆษณาอาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักสากล รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารในการส่งออก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มกลไกในการพิจารณาอนุญาต
ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
……………………………………………………………………………………………………………………
...........……………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “อาหารควบคุมเฉพาะ” และคาว่า
“ตารับอาหาร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๒
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “วัตถุสัมผัสอาหาร” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“ภาชนะบรรจุ” และคาว่า “ฉลาก” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
““วัตถุสัมผัสอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่โดยสภาพการใช้งานต้องสัมผัส
กับอาหารหรือวัตถุที่บรรจุในภาชนะบรรจุอาหาร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพอาหาร
หรือเพื่อประโยชน์ในการผลิต”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “เอกสารกากับอาหาร” คาว่า “ข้อความ”
และคาว่า “โฆษณา” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ฉลาก” และคาว่า “ผลิต” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
““เอกสารกากับอาหาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทาให้ปรากฏ
ความหมายด้วยรูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับอาหาร รวมถึงเอกสาร
หรือคู่มือสาหรับใช้ประกอบกับอาหารนั้น ที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะบรรจุอาหารหรือหีบห่อ
ของภาชนะบรรจุอาหาร
“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ รูป
รอยประดิษฐ์ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทาอย่างใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขายโดยการให้ข้อมูล
การชักชวน หรือการกระทาโดยวิธีใด ๆ เพื่อชักนาให้เกิดการขาย”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “โรงงาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “สถานที่” และคาว่า “กระบวนการพิจารณา
อนุญาตอาหาร” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ส่งออก” และคาว่า “ผู้รับอนุญาต” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
““สถานที่” หมายความว่า ที่ อาคาร ส่วนของอาคาร ยานพาหนะ หรือสถานที่
ใด ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และให้หมายความรวมถึงบริเวณของสถานทีด่ ้วย
“กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร” หมายความว่า การพิจารณาคาขอ
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจ
สถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ใบสาคัญการแจ้งรายการ ใบสาคัญการจดแจ้ง หรือใบรับรองการประเมิน ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ
เกี่ยวกับอาหาร”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “เลขาธิการ” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” และคาว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
““เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา”

๓
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารและคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
อาหาร ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้า
เพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย และจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตเพื่อจาหน่าย
นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย ด้วยก็ได้
(๒) กาหนดอาหารควบคุมเฉพาะ และกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเพิ่มเติม
หรือแตกต่างจากที่กาหนดตาม (๑) สาหรับอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะ
ของอาหารนั้น ๆ ที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย
(๓) กาหนดอาหารควบคุม และกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
จากที่กาหนดตาม (๑) สาหรับอาหารควบคุมตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหารนั้น ๆ
ที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย
(๔) กาหนดอาหารจดแจ้ง และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิต
เพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย ทั้งนี้ อาจกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเพิ่มเติม
หรือแตกต่างจากที่กาหนดตาม (๑) สาหรับอาหารจดแจ้งตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะ
ของอาหารนั้น ๆ ด้วยก็ได้
(๕) กาหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้า
เพื่อจาหน่าย หรือจาหน่ายที่ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอาหาร และกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย
หรือจาหน่าย รวมทั้งการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ
(๖) กาหนดอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด
หรือลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย รวมทั้งการใช้สี
หรือเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร การใช้
วัตถุกันเสีย และวิธีป้องกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้า
เพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้ภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัส
อาหาร ตลอดจนกาหนดห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัสอาหาร สาหรับอาหารที่ผลิต
เพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย รวมทั้งกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ
บรรจุหรือวัตถุสัมผัสอาหารดังกล่าวด้วยก็ได้
(๙) กาหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการแสดงฉลากหรื อ เอกสาร
กากั บ อาหาร สาหรับอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย ทั้ ง นี้ จะกาหนด
ประเภทและชนิดอาหารซึ่งจะต้องมีฉลากหรือเอกสารกากับอาหาร รวมทั้งกาหนดข้อความในฉลาก
หรือเอกสารกากับอาหารด้วยก็ได้

๔
(๑๐) กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
เพื่อป้องกันมิให้อาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) กาหนดอาหารที่ห้ามผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย
ทั้งนี้ จะกาหนดเงื่อนไขเพื่อการดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้
(๑๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจาหน่ายอาหารตามประเภท
หรือชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๑๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขนส่ง และการเก็บรักษาอาหาร
(๑๔) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหาร และข้อห้าม
ในการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าการโฆษณาอาจชักจูงประชาชนให้บริโภคอาหารนั้นในทางที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ปลอดภัย หรือโดยไม่จาเป็น
(๑๕) กาหนดอาหารที่ห้ามโฆษณา โดยจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อการดังกล่าวไว้ด้วย
ก็ได้
(๑๖) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ
ซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอ้างอิง
(๑๗) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การเก็บตัวอย่าง การยึด
และการอายัด”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีหรือเลขาธิการในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย
และมาตรการการควบคุมและกากับดูแลอาหารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คาแนะนาหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ
หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้คาแนะนาหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในการเพิกถอนใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียน
(๔) ให้ความเห็นชอบหรือคาแนะนาแก่เลขาธิการในการออกประกาศหรือระเบียบ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้ความเห็นชอบแก่ผู้อนุญาตในเรื่องการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๖) ออกคาสั่ง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่รัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับ

๕
แต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่ง
เพื่อดาเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการในหมวด ๒/๑ กระบวนการพิจารณา
อนุญาตอาหาร อย่างน้อยต้องมีผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสมาคม
หรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสมาคมหรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การผลิต นาเข้าหรือจาหน่ายอาหาร เป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ ในคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนด
ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตอาหารเพื่อจาหน่ายในสถานที่ใด ๆ เว้นแต่
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการผลิตอาหารในสถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด และสถานที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
(๑) อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้
เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จ และจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่น
ก็ตาม เว้นแต่การผลิตอาหารเพื่อจาหน่ายในสถานที่ดังกล่าวที่เป็นการจาหน่ายในลักษณะขายส่ง
ให้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย
(๒) สถานที่จาหน่ายอาหาร ณ ที่หรือทางสาธารณะ”

๖
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๔/๑ การผลิตอาหารเพื่อจาหน่ายในสถานที่ตามมาตรา ๑๔ (๑)
ที่เป็นการจาหน่ายในลักษณะขายส่ง ให้ขอรับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
การขายส่งตามวรรคหนึ่งหมายความว่า การจาหน่ายให้แก่ผู้ซื้อหรือร้านค้า
เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๖/๑ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการหรือรายละเอียด หรือการปฏิบัติอันผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต จะกระทา
มิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ
หรือรายละเอียด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นคาขอต่ออายุ
และขอผ่อนผันโดยแสดงเหตุผลในการที่มิได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนด แต่การขอผ่อนผัน
ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๗๕/๒๐”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาต
อาหาร มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๑๙/๓ มาตรา ๑๙/๔ และมาตรา ๑๙/๕
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“หมวด ๒/๑
กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร
มาตรา ๑๙/๑ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร นอกจากเจ้าหน้าที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจการในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
ให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ
หรือการตรวจสอบ ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๗
ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตามมาตรา ๑๙/๓ (๒) โดยอาจยกเว้นค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
มาตรา ๑๙/๒ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามมาตรา ๑๙/๑
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดคุณสมบัติ มาตรฐาน และการดาเนินงาน
ของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอาจยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งบุคคล
หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
ตามมาตรา ๑๙/๓ (๑) ทั้งนี้ อาจยกเว้นค่าขึ้นบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
มาตรา ๑๙/๓ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศ
กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
อาหาร
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๙/๔ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๙/๑ วรรคสาม และค่าขึ้นบัญชี
ที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๙/๒ วรรคสาม ให้เป็นเงินของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจการในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่ได้จัดเก็บ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าตอบแทนบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ขึ้นบัญชีตามมาตรา ๑๙/๑
(๒) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
(๓) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ

๘
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร และการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวังอาหารตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙/๕ การรับเงินตามมาตรา ๑๙/๑ วรรคสาม และมาตรา ๑๙/๒
วรรคสาม และการจ่ายเงินตามมาตรา ๑๙/๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ด้วยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้รับอนุญาต
แจ้งต่อผู้อนุญาต และขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
หรือถูกทาลายดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการส่งออก ผู้รับอนุญาตผลิตจะผลิตอาหาร
เพื่อส่งออกไปจาหน่ายนอกราชอาณาจักรได้ โดยมีคุณภาพหรือมาตรฐาน การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
การใช้ภาชนะบรรจุ การแสดงฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรฐานของต่างประเทศ
หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ แล้วให้รายงานผู้อนุญาตทราบ และต้องจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับข้อกาหนดของประเทศผู้ซื้อหรือผู้สั่งซื้อ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การรายงานและการจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออกตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) อาหารเสื่อมคุณภาพ”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์
หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่หรือประเทศที่ผลิต

๙
(๕) อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ถึงขนาดจากผลวิเคราะห์ปรากฏว่าส่วนประกอบที่เป็น
คุณค่าทางอาหารขาดหรือเกินร้อยละสามสิบจากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุด หรือแตกต่างจากคุณภาพ
หรือมาตรฐานที่ระบุไว้จนทาให้เกิดโทษหรืออันตราย”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ อาหารผิดมาตรฐาน ได้แก่ อาหารที่ไม่ถูกต้องตามคุณภาพ
หรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แต่ไม่ถึงขนาด
ดังที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๗ (๕)
มาตรา ๒๙ อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาหารเสื่อมคุณภาพ
(๑) อาหารที่หมดอายุหรือล่วงพ้นกาหนดเวลาในการบริโภคตามที่แสดงไว้ในฉลาก
(๒) อาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปจากเดิมจนมีลักษณะไม่ควรแก่การ
บริโภค หรือเสื่อมสภาพตามเกณฑ์ที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร ให้ผู้อนุญาตมีอานาจออกคาสั่ง
เป็นหนังสือ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าที่ดาเนินการไม่ถูกต้องตามที่
ได้รับอนุญาต ดัดแปลง แก้ไขสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า หรือสถานที่เก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามที่
ได้รับอนุญาต
(๒) ให้งดผลิตหรืองดนาเข้าซึ่งอาหารทีผ่ ลิตหรือนาเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๓) ให้งดผลิตหรืองดนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
มาตรา ๓๑ อาหารควบคุมที่ไม่แจ้งรายการตามมาตรา ๓๗ หรืออาหารจดแจ้งที่ไม่จดแจ้ง
ตามมาตรา ๔๒/๑
(๔) ให้งดผลิต งดนาเข้า หรืองดจาหน่ายซึ่งอาหารที่เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์
ตามมาตรา ๒๖ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเป็น
อาหารเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๒๙ แล้วแต่กรณี
(๕) ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงว่าอาหารปลอดภัย ในกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาหารใดอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตดาเนินการพิจารณาสั่งการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(๖) ให้งดผลิต งดนาเข้า หรืองดจาหน่ายอาหารในระหว่างดาเนินการตามคาสั่ง
ใน (๕) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จนกว่าจะได้มีการพิจารณา
สั่งการแล้วว่าอาหารนั้นปลอดภัย
(๗) ให้จัดเก็บหรือเรียกเก็บอาหารภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด
เมื่อปรากฏผลการตรวจสอบว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗
เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเป็นอาหารเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ การสั่งให้
จัดเก็บและการจัดการกับอาหารที่สั่งให้จัดเก็บ การเรียกเก็บและการจัดการกับอาหารที่เรียกเก็บ

๑๐
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
และให้ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนาเข้า ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้จาหน่าย เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการดังกล่าว
(๘) ให้จัดเก็บหรือเรียกเก็บอาหารภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด
เมื่อปรากฏแก่ผู้อนุญาตว่าเป็นอาหารที่ไม่ควรแก่การบริโภคหรือเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
ทั้งนี้ การสั่งให้จัดเก็บและการจัดการกับอาหารที่สั่งให้จัดเก็บ การเรียกเก็บและการจัดการกับ
อาหารที่เรียกเก็บ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ และให้ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนาเข้า ผู้ผลิต ผู้นาเข้า
หรือผู้จาหน่าย เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๐/๑ ในหมวด ๔ การควบคุมอาหาร
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๐/๑ ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจสอบว่าอาหารใดเป็นอาหาร
ไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘
หรือเป็นอาหารเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๒๙ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจประกาศผลการตรวจสอบ
ให้ประชาชนทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้
ไว้ในประกาศด้วย
(๑) ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าโดยแน่ชัด ให้ระบุชื่อผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า
พร้อมทั้งชื่อ ประเภท ชนิดและลักษณะของอาหาร หรือภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัสอาหารนั้น
และในกรณีที่อาหารหรือภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัสอาหารดังกล่าวมีชื่อทางการค้าหรือลาดับ
ครั้งที่ผลิตหรือนาเข้า ให้ระบุชื่อทางการค้าและลาดับครั้งที่ผลิตหรือนาเข้านั้นด้วย ในกรณีที่พบ
ผู้จาหน่ายให้ระบุชื่อผู้จาหน่ายและสถานที่จาหน่ายด้วยก็ได้
(๒) ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าโดยแน่ชัดแต่ปรากฏตัวผู้จาหน่าย
ให้ระบุชื่อผู้จาหน่ายและสถานที่จาหน่าย พร้อมทั้งชื่อ ประเภท ชนิดและลักษณะของอาหาร
หรือภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัสอาหารนั้น และในกรณีที่อาหารหรือภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัส
อาหารดังกล่าวมีชื่อทางการค้าหรือลาดับครั้งที่ผลิตหรือนาเข้า ให้ระบุชื่อทางการค้าและลาดับ
ครั้งที่ผลิตหรือนาเข้านั้นด้วย
ในกรณีที่ปรากฏผลการตรวจสอบว่าอาหารใดเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
หรือภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัสอาหารใดซึ่งเมื่อใช้กับอาหารจะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาต
ประกาศผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๕ การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับ
อาหาร มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๕
อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารควบคุม และอาหารจดแจ้ง

๑๑
มาตรา ๓๑ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผู้ใดจะผลิต
หรือนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องขึ้นทะเบียนอาหารนั้นต่อผู้อนุญาต และเมื่อได้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนแล้ว จึงจะผลิตหรือนาเข้าได้
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ การขอขึ้นทะเบียนอาหารควบคุมเฉพาะตามมาตรา ๓๑ ต้องแจ้ง
รายการหรือรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ออาหาร
(๒) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตสาหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ หรือชื่อผู้นาเข้า
และสถานที่นาเข้า และชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตในต่างประเทศสาหรับอาหารนาเข้า แล้วแต่กรณี
(๓) รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร ซึ่งระบุปริมาณของแต่ละรายการ
(๔) กรรมวิธีการผลิตเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย
(๕) ภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุ
(๖) ฉลาก
(๗) ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากส่วนราชการ หรือจากหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการกาหนด
(๘) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนตามที่ผู้อนุญาตกาหนด
มาตรา ๓๓ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ
ตามมาตรา ๓๑ ต้องผลิตหรือนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ ให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
มาตรา ๓๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการหรือรายละเอียดที่แจ้งตามมาตรา ๓๒ หรือการปฏิบัติอันผิดไปจาก
ที่ได้รับอนุญาต จะกระทามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ
หรือรายละเอียด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร
เพื่อให้อาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้อนุญาต
มีอานาจสั่งให้แก้ไขการขึ้นทะเบียนได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๓๖ อาหารควบคุมเฉพาะใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
อาหารนั้นมีรายการหรือรายละเอียดไม่ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗
หรือเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึง่ ไม่อาจแก้ไขได้ตามมาตรา ๓๕ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการมีอานาจสั่งให้เพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนนั้นได้ และให้ประกาศการเพิกถอน
นั้นในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๔๖/๒ มาใช้บังคับกับการจัดทาและการจัดส่งคาสั่ง
เพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

๑๒
มาตรา ๓๗ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผู้ใดจะผลิตหรือนาเข้า
ซึ่งอาหารควบคุม ต้องแจ้งรายการอาหารนั้นต่อผู้อนุญาต และเมื่อได้รับใบสาคัญการแจ้งรายการแล้ว
จึงจะผลิตหรือนาเข้าได้
การขอแจ้งรายการและการออกใบสาคัญการแจ้งรายการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๘ การขอแจ้งรายการอาหารควบคุมตามมาตรา ๓๗ ต้องแจ้งรายการ
หรือรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ออาหาร
(๒) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตสาหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ หรือชื่อผู้นาเข้า
และสถานที่นาเข้า และชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตในต่างประเทศสาหรับอาหารนาเข้า แล้วแต่กรณี
(๓) รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร ซึ่งระบุปริมาณของแต่ละรายการ
(๔) ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากส่วนราชการ หรือจากหน่วยงานที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๕) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอแจ้งรายการตามที่ผู้อนุญาตกาหนด
มาตรา ๓๙ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมตาม
มาตรา ๓๗ ต้องผลิตหรือนาเข้าซึ่งอาหารควบคุม ให้ตรงตามที่ได้แจ้งรายการไว้
มาตรา ๔๐ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสาคัญการแจ้งรายการตามมาตรา ๓๗
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการหรือรายละเอียดที่แจ้งตามมาตรา ๓๘ หรือการปฏิบัติอันผิดไปจาก
ที่ได้รับอนุญาต จะกระทามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ
หรือรายละเอียด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร
เพื่อให้อาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้อนุญาต
มีอานาจสั่งให้แก้ไขการแจ้งรายการได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔๒ อาหารควบคุมใดที่ได้แจ้งรายการไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าอาหาร
นั้นมีรายการหรือรายละเอียดไม่ตรงตามที่ได้แจ้งรายการไว้ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือ
เป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึง่ ไม่อาจแก้ไขได้ตามมาตรา ๔๑ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้
เพิกถอนใบสาคัญการแจ้งรายการนั้นได้
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๔๖/๒ มาใช้บังคับกับการจัดทาและการจัดส่งคาสั่ง
เพิกถอนใบสาคัญการแจ้งรายการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒/๑ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผู้ใดจะผลิต
หรือนาเข้าซึ่งอาหารจดแจ้ง ต้องจดแจ้งอาหารนั้นต่อผู้อนุญาต และเมื่อได้รับใบสาคัญการจดแจ้งแล้ว
จึงจะผลิตหรือนาเข้าได้
การขอจดแจ้งและการออกใบสาคัญการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๒/๒ การขอจดแจ้งอาหารจดแจ้งตามมาตรา ๔๒/๑ ต้องแจ้งรายการ
หรือรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ออาหาร

๑๓
(๒) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตสาหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ หรือชื่อผู้นาเข้า
และสถานที่นาเข้า และชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตในต่างประเทศสาหรับอาหารนาเข้า แล้วแต่กรณี
(๓) รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร
(๔) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอจดแจ้งตามที่ผู้อนุญาตกาหนด
มาตรา ๔๒/๓ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึง่ อาหารจดแจ้งตาม
มาตรา ๔๒/๑ ต้องผลิตหรือนาเข้าซึ่งอาหารจดแจ้ง ให้ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้
มาตรา ๔๒/๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสาคัญการจดแจ้งตามมาตรา ๔๒/๑
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการหรือรายละเอียดที่แจ้งตามมาตรา ๔๒/๒ หรือการปฏิบัติอันผิดไปจาก
ที่ได้รับอนุญาต จะกระทามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ
หรือรายละเอียด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๒/๕ ในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร เพื่อให้
อาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้อนุญาตมีอานาจ
สั่งให้แก้ไขการจดแจ้งได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔๒/๖ อาหารจดแจ้งใดที่ได้จดแจ้งไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าอาหารนั้น
มีรายการหรือรายละเอียดไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเป็นอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึง่ ไม่อาจแก้ไขได้ตามมาตรา ๔๒/๕ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้เพิกถอน
ใบสาคัญการจดแจ้งนั้นได้
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๔๖/๒ มาใช้บังคับกับการจัดทาและการจัดส่งคาสั่ง
เพิกถอนใบสาคัญการจดแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒/๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ
ตามมาตรา ๓๑ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมตามมาตรา ๓๗
หรือผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารจดแจ้งตามมาตรา ๔๒/๑ ต้องจัดให้มีเครื่องหมาย
แสดงการขึ้นทะเบียน การแจ้งรายการ หรือการจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ที่ฉลากอาหาร
ลักษณะของเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๒/๘ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน ใบสาคัญการแจ้งรายการ หรือใบสาคัญ
การจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ให้ใช้ได้เท่าที่ใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตนาเข้ายังคงใช้ได้อยู่ เว้นแต่
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน ใบสาคัญการแจ้งรายการ หรือใบสาคัญการจดแจ้ง ที่ถูกสั่งเพิกถอน
ตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๒/๖ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๒/๙ ในกรณีทใี่ บสาคัญการขึ้นทะเบียน ใบสาคัญการแจ้งรายการ
หรือใบสาคัญการจดแจ้ง สูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และขอรับใบแทน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน ใบแทนใบสาคัญการแจ้งรายการ หรือใบแทนใบสาคัญการจดแจ้ง
แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียน ใบแทนใบสาคัญการแจ้งรายการ
หรือใบแทนใบสาคัญการจดแจ้ง และการออกใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียน ใบแทนใบสาคัญ
การแจ้งรายการ หรือใบแทนใบสาคัญการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

๑๔
ทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๒/๑๐ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผู้ใดจะผลิตหรือ
นาเข้าซึ่งอาหารที่มิใช่อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารควบคุม หรืออาหารจดแจ้ง และประสงค์จะจัดให้มี
เครื่องหมายแสดงการจดแจ้งที่ฉลากอาหารนั้น ต้องจดแจ้งอาหารนั้นตามมาตรา ๔๒/๑”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ การโฆษณา มาตรา ๔๒/๑๑
ถึงมาตรา ๔๒/๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“หมวด ๕/๑
การโฆษณา
มาตรา ๔๒/๑๑ การโฆษณาอาหารต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็น
ข้อความทีเ่ กี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือลักษณะของอาหาร
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความ
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นความเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับอาหาร
ไม่ว่าจะกระทาโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้อความที่แสดงสรรพคุณอันทาให้เข้าใจว่าสามารถบาบัด บรรเทา รักษา
หรือป้องกันโรคหรืออาการของโรค
(๔) ข้อความที่ทาให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบารุงกาม หรือเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
(๕) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๖) ข้อความที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๗) ข้อความที่จะทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดในอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร
ซึ่งความจริงมีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในอาหารไม่เท่าที่ทาให้เข้าใจตามที่โฆษณา
(๘) ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจลักษณะหรือวิธีการบริโภค
อาหาร
(๙) ข้อความที่เป็นการรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ของอาหารโดยใช้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่อ้างหรือแสดงตนเป็นบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นผู้โฆษณา
(๑๐) ข้อความอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๔๒/๑๒ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ของอาหาร ต้องได้รับใบอนุญาตโฆษณาจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตโฆษณาและการออกใบอนุญาตโฆษณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้อนุญาต

๑๕
จะกาหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาและจากัดการใช้สื่อโฆษณาไว้ด้วยก็ได้
ใบอนุญาตโฆษณาให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้ได้รับอนุญาตโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ต้องโฆษณาตามรายละเอียดและเงื่อนไข
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
มาตรา ๔๒/๑๓ ในกรณีทใี่ บอนุญาตโฆษณาสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้รับอนุญาต
โฆษณาแจ้งต่อผู้อนุญาตและขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา และการออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๔๒/๑๔ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาอาหารใดฝ่าฝืนประกาศ
ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๔) หรือ (๑๕) หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๒/๑๑ หรือมาตรา ๔๒/๑๒ ผู้อนุญาต
มีอานาจออกคาสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ให้ระงับการโฆษณาและวิธีการในการโฆษณานั้นตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกาหนด
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ในการออกคาสั่งตาม (๔) ให้ผู้อนุญาตคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนประกอบกับ
ความสุจริตในการกระทาของผู้ทาการโฆษณาด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดที่ได้กระทาไปแล้ว
มาตรา ๔๒/๑๕ ผู้อนุญาตอาจมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโฆษณาได้ เมื่อปรากฏว่า
ผู้รับอนุญาตโฆษณาไม่ดาเนินการตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๒/๑๔ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติ
ในมาตรา ๔๖/๒ มาใช้บังคับแก่การจัดทาและการจัดส่งคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโฆษณาด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๒/๑๖ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้อนุญาตมีอานาจ
สั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนาเข้า ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้จาหน่าย งดผลิต งดนาเข้า
หรืองดจาหน่ายอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
มาตรา ๔๒/๑๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณา
เป็นความเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๔๒/๑๑ วรรคสอง (๑) ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาต
โฆษณา ผู้ทาการโฆษณา ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนาเข้า ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้จาหน่าย
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณานั้นเป็นความจริงหรือไม่เกินความจริง
ให้ผู้อนุญาต เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตดาเนินการพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ในระหว่าง
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตอาจสั่งระงับการโฆษณาจนกว่าจะได้มีการวินิจฉัยแล้วว่า
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณานั้นเป็นความจริงหรือไม่เกินความจริง
ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ดาเนินการพิสูจน์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ผู้อนุญาตกาหนด หรือผู้อนุญาตเห็นว่าผู้นั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณา

๑๖
เป็นความจริงหรือไม่เกินความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้ถือว่าผู้นั้นได้รู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้น
เป็นความเท็จหรือเกินความจริง และให้ผู้อนุญาตออกคาสั่งตามมาตรา ๔๒/๑๔
มาตรา ๔๒/๑๘ เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองประชาชน ให้ผู้อนุญาตมีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศผลการตรวจสอบการโฆษณาอาหารที่ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตาม
มาตรา ๖ (๑๔) หรือ (๑๕) หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๒/๑๑ หรือมาตรา ๔๒/๑๒ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(๒) เรียกเก็บหรือดาเนินการกับสื่อโฆษณาที่ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖
(๑๔) หรือ (๑๕) หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๒/๑๑ หรือมาตรา ๔๒/๑๒ จากผู้รับอนุญาตโฆษณาหรือผู้ทาการ
โฆษณา หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตโฆษณาหรือผู้ทาการโฆษณาจัดเก็บสื่อโฆษณาของตนคืนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และให้ทาลายสื่อโฆษณาดังกล่าวเสีย หรือจัดการตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
และให้ผู้รับอนุญาตโฆษณาหรือผู้ทาการโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ยึดหรืออายัดอาหาร ภาชนะบรรจุ หรือวัตถุสัมผัสอาหารที่สงสัยว่า
อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือเป็นอาหารที่ไม่ควรแก่การบริโภค เพื่อตรวจพิสูจน์
(๕) ยึดหรืออายัดอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน หรืออาหาร
เสื่อมคุณภาพ”
มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๖) ยึดหรืออายัดภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัสอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
หรือที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๘)”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ สิ่งทีย่ ึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๓ (๒) (๔) (๕) และ (๖) หรือนามา
ตามมาตรา ๔๓ (๓) ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งทาลาย
หรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
เมื่อปรากฏว่า
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งจากผู้อนุญาตว่าไม่มีการดาเนินคดี
(๓) ในกรณีที่มีการดาเนินคดี โดยผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ หรือพนักงาน
อัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

๑๗
มิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ชาระค่าปรับ หรือวันที่ทราบคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
หรือวันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่สื่อโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย”
มาตรา ๒๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๔๔/๑ ในกรณีที่มีการดาเนินคดี โดยผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ
หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองร้องขอคืนสิ่งทีย่ ึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๓ (๒) (๔) (๕) และ (๖) ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ชาระค่าปรับ หรือวันที่ทราบคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด
แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตามระเบียบที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในหมวด ๗ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๗
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ปรากฏผล
จากการตรวจพิสูจน์ว่าอาหารซึ่งผลิตโดยผู้รับอนุญาตผู้ใดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖
เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เป็นอาหารเสื่อมคุณภาพ
ตามมาตรา ๒๙ เป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือภาชนะบรรจุหรือวัตถุสัมผัสอาหารใดซึ่งเมื่อ
ใช้กับอาหารแล้วไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีกาหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อ
ศาลว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคาพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได้
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งยกเลิกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ก่อนถึงกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ถ้าภายหลังปรากฏว่าผู้รับอนุญาตได้ปรับปรุงแก้ไขหรือได้ปฏิบัติ
โดยถูกต้องแล้ว
มาตรา ๔๖/๑ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้รับอนุญาตกระทาความผิดตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒)
(๒) ผู้รับอนุญาตได้กระทาความผิดและเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖
แล้วมากระทาความผิดในเหตุอย่างเดียวกันอีกภายในสามปีนับแต่วันถูกพักใช้ใบอนุญาต
ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตนั้นอีกไม่ได้จนกว่า
จะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

๑๘
มาตรา ๔๖/๒ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่ง ให้ปิดคาสั่ง
ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่จาหน่าย หรือสถานที่
ทาการของผู้รับอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคาสั่ง
มาตรา ๔๖/๓ เมื่อผู้อนุญาตมีคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว
ให้ถือว่าการผลิต นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตทราบคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ การอุทธรณ์ มาตรา ๔๖/๔
มาตรา ๔๖/๕ และมาตรา ๔๖/๖ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“หมวด ๗/๑
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๖/๔ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ไม่อนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร หรือไม่ออกใบอนุญาตโฆษณา
ผู้ขออนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ขออนุญาตย้ายสถานที่ มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับ แต่วันทีท่ ราบการแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต
การไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือการไม่อนุญาตให้ย้ายสถานที่ แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมี
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้
เมื่อมีคาขอของผู้อุทธรณ์
มาตรา ๔๖/๕ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาตโฆษณา เพิกถอนใบสาคัญการแจ้งรายการ หรือเพิกถอนใบสาคัญการจดแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต คาสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโฆษณา คาสั่งเพิกถอนใบสาคัญการแจ้งรายการ หรือคาสั่ง
เพิกถอนใบสาคัญการจดแจ้ง แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่ง พักใช้ใบอนุญาต
คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโฆษณา คาสั่งเพิกถอนใบสาคัญการแจ้งรายการ
หรือคาสั่งเพิกถอนใบสาคัญการจดแจ้ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๖/๖ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๖/๔ และมาตรา ๔๖/๕
ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์”

๑๙
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในหมวด ๘ บทกาหนดโทษ มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๗๕
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๑) (๔) (๑๒)
หรือ (๑๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๒) (๖) (๗)
หรือ (๑๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๓) หรือ (๑๐)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๕) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๘) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๙) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๑๑) ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๕๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๑๔) หรือ (๑๕)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓
หรือขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๖ (๑) หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๕๙ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓ มาตรา ๔๒/๗ มาตรา ๔๒/๙ หรือมาตรา ๔๒/๑๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

๒๐
มาตรา ๖๐ ผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดนาอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกไปจาหน่าย
นอกราชอาณาจักรมาจาหน่ายในราชอาณาจักร อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดนาอาหารควบคุมที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกไปจาหน่ายนอกราชอาณาจักร
มาจาหน่ายในราชอาณาจักร อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดนาอาหารจดแจ้งทีผ่ ลิตขึน้ เพื่อการส่งออกไปจาหน่ายนอกราชอาณาจักร
มาจาหน่ายในราชอาณาจักร อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๖๕ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผูใ้ ดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) (๔)
หรือ (๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๕)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๗)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลา
ที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๘) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินสามพันบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๖๙ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ใดจาหน่ายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๑ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผู้ใดผลิตหรือนาเข้าอาหาร
ควบคุมเฉพาะไม่ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๒๑
มาตรา ๗๒ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกิน
ห้าพันบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๗๔ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย อาหารควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรี
สั่งเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๑ ผู้ใดจาหน่ายอาหารควบคุมที่มิได้แจ้งรายการตามมาตรา ๓๗
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๗๕/๒ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผู้ใดผลิตหรือนาเข้า
อาหารควบคุมไม่ตรงตามที่ได้แจ้งรายการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๓ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งได้รับใบสาคัญ
การแจ้งรายการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๔ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งได้รับใบสาคัญ
การแจ้งรายการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษ
ปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินสามพันบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๗๕/๕ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือจาหน่ายอาหารควบคุมที่ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอน
ใบสาคัญการแจ้งรายการตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๖ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๗ ผู้ใดจาหน่ายอาหารจดแจ้งที่มิได้จดแจ้งตามมาตรา ๔๒/๑
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา ๗๕/๘ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าผู้ใดผลิตหรือนาเข้าอาหาร
จดแจ้งไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒/๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๙ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งได้รับใบสาคัญการจดแจ้ง
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒/๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๑๐ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าซึ่งได้รับใบสาคัญการจดแจ้ง
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๒/๕ ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละ

๒๒
ไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๗๕/๑๑ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือจาหน่ายอาหารจดแจ้งที่ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอน
ใบสาคัญการจดแจ้งตามมาตรา ๔๒/๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๑๒ ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒/๑๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒/๑๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๒/๑๔
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๗๕/๑๕ ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนาเข้า ผู้ผลิต ผู้นาเข้า
หรือผู้จาหน่ายผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๒/๑๖ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละ
ไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๗๕/๑๖ ผู้รับอนุญาตโฆษณา ผู้ทาการโฆษณา ผู้รับอนุญาตผลิต
ผู้รับอนุญาตนาเข้า ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้จาหน่าย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตาม
มาตรา ๔๒/๑๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๒/๑๗ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลา
ที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๗๕/๑๗ ผู้รับอนุญาตโฆษณาหรือผู้ทาการโฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๒/๑๘ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๗๕/๑๘ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๑
มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕/๕ เป็นการกระทาความผิดโดยจาหน่ายปลีกให้แก่
ผู้บริโภคโดยตรง ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ถ้าผู้นั้นกระทาความผิดอีกภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้กระทาความผิด
ครั้งก่อน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕/๑๙ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
หรือมาตรา ๗๕/๑๑ เป็นการกระทาความผิดโดยจาหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ผู้กระทา
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท แต่ถ้าผู้นั้นกระทาความผิดอีกภายในหกเดือน
นับแต่วันที่ได้กระทาความผิดครั้งก่อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๕/๒๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุแต่ภายในเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละ
ไม่ตากว่
่ าห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
มาตรา ๗๕/๒๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้

๒๓
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด และเมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งและผู้นั้นยินยอม
ให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้น
ต่อไป ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อยื่นคาขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๓๕ ให้ผู้ผลิตอาหารซึ่งได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่แสดงบนฉลาก
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไป ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ยังคงผลิตอาหารต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาต
ได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๓๖ ในระหว่างที่รัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศกาหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
ตามมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้อาหารควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาหารควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และให้ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้เลขสารบบอาหารที่แสดงบนฉลาก
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
สาหรับอาหารควบคุมเฉพาะ ยังคงใช้ได้ต่อไป
เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศกาหนดอาหารควบคุมเฉพาะตามมาตรา ๖ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ผู้รับอนุญาต
ผลิตเพื่อจาหน่ายหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าเพื่อจาหน่ายซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่ง

๒๔
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ต้องยื่นคาขอรับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดอาหารควบคุมเฉพาะ และให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่า
ผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่ออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
มาตรา ๓๗ ในระหว่างที่รัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศกาหนดอาหารควบคุมตาม
มาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้อาหารที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาหารควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และให้เลขสารบบอาหารที่แสดงบนฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออก
ตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สาหรับอาหารดังกล่าว ที่ยังมีผล
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไป
เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศกาหนดอาหารควบคุมตามมาตรา ๖ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ผู้รับอนุญาต
ผลิตเพื่อจาหน่ายหรือผู้รับอนุญาตนาเข้าเพื่อจาหน่ายซึ่งอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ต้องยื่นคาขอรับใบสาคัญ
การแจ้งรายการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดอาหารควบคุม และให้ดาเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่ออกใบสาคัญการแจ้งรายการ
มาตรา ๓๘ ในระหว่างที่รัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศกาหนดอาหารจดแจ้ง
ตามมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้อาหารที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาหารจดแจ้งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขสารบบอาหารที่แสดงบนฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สาหรับอาหารดังกล่าว
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไป
เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศกาหนดอาหารจดแจ้งตามมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อจาหน่าย
หรือผู้รับอนุญาตนาเข้าเพื่อจาหน่ายซึ่งอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก
ตามวรรคหนึ่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ต้องยื่นคาขอรับใบสาคัญการจดแจ้งตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดอาหารจดแจ้ง และให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาต

๒๕
ได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่ออกใบสาคัญการจดแจ้ง
มาตรา ๓๙ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าซึ่งอาหารที่มิใช่อาหารควบคุมเฉพาะ
อาหารควบคุม หรืออาหารจดแจ้งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้รับเลขสารบบอาหารที่แสดงบนฉลากสาหรับอาหารดังกล่าว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหารนั้นต่อไป ต้องยื่นคาขอรับใบสาคัญการจดแจ้งตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึง
การไม่ออกใบสาคัญการจดแจ้ง
มาตรา ๔๐ ให้ผู้ได้รับอนุญาตโฆษณาอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และประสงค์จะใช้โฆษณานั้นต่อไป ต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตโฆษณาตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่การได้รับอนุญาตโฆษณาอาหารตามวรรคหนึ่งเป็นการได้รับอนุญาตในปีที่
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และประสงค์จะใช้
โฆษณานั้นต่อไป ต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๑ บรรดาคาขออนุญาต คาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร คาขอประเมิน
เอกสารวิชาการ หรือคาขอใด ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคาขอตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่
คาขอใดแตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีประกาศกาหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหาร
ควบคุมเฉพาะตามมาตรา ๖ (๒) อาหารควบคุมตามมาตรา ๖ (๓) และอาหารจดแจ้งตามมาตรา ๖
(๔) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

๒๖
มาตรา ๔๓ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๔ ประกาศที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหาร ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นามาใช้บังคับแก่กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตอาหาร ตามบทบัญญัติของหมวด ๒/๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ประกาศที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๔๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

๒๗
อัตราค่าธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว
ใบอนุญาตนาเข้าอาหาร
ใบอนุญาตนาเข้าอาหารเป็นการเฉพาะคราว
ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ใบสาคัญการแจ้งรายการ
ใบสาคัญการจดแจ้ง
การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

ในการออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมอาจกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน
โดยคานึงถึงชนิด กลุ่ม ประเภทของอาหาร ขนาดและกิจการของผู้ประกอบการ และประเภทของ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

