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เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหาร 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

  มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 

  มาตรา๒[๑] พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 

  มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 

  (๑) พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 

  (๒) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๔๙ ลงวนัท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
บทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

  มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 

  “อาหาร” หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวิต ไดแ้ก่ 

  (๑) วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเขา้สู่ร่างกายไม่วา่ดว้ยวธีิใดๆ หรือในรูปลกัษณะใดๆ 
แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น แลว้แต่กรณี 

  (๒) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชห้รือใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถุเจือปนอาหาร 
สี และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส 



  “อาหารควบคุมเฉพาะ” หมายความวา่ อาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเ้ป็น
อาหารท่ีอยูใ่นความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน 

  “ต ารับอาหาร” หมายความวา่ รายการของวตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบอาหารซ่ึงระบุน ้าหนกั
หรือปริมาตรของแต่ละรายการ 

  “ภาชนะบรรจุ” หมายความวา่ วตัถุท่ีใชบ้รรจุอาหารไม่วา่ดว้ยการใส่หรือห่อหรือดว้ยวิธีใดๆ 

  “ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ์ เคร่ืองหมาย หรือขอ้ความใดๆ ท่ีแสดงไวท่ี้อาหาร 
ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบห่อของภาชนะท่ีบรรจุอาหาร 

  “ผลิต” หมายความวา่ ท า ผสม ปรุงแต่งและหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุดว้ย 

  “จ าหน่าย” หมายความรวมถึง ขาย จ่าย แจก หรือแลกเปล่ียน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในทางการคา้ 
หรือการมีไวเ้พื่อจ าหน่ายดว้ย 

  “น าเขา้” หมายความวา่ น าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัร 

  “ส่งออก” หมายความวา่ น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร 

  “โรงงาน” หมายความวา่ โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานท่ีตั้งข้ึนเพื่อผลิตอาหาร 

  “ผูรั้บอนุญาต” หมายความวา่ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็น
ผูรั้บใบอนุญาตใหห้มายความรวมถึงผูซ่ึ้งนิติบุคคลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูด้  าเนินกิจการดว้ย 

  “ผูอ้นุญาต” หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการอาหาร 

  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้
อ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืน กบัออกประกาศ ทั้งน้ี เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  (๑) ก าหนดอาหารควบคุมเฉพาะ 



  (๒) ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามช่ือ ประเภท ชนิด หรือ
ลกัษณะของอาหารนั้นๆ ท่ีผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่าย ตลอดจนหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวธีิการผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย 

  (๓) ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารท่ีมิใช่เป็นอาหารตาม (๑) และจะก าหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่ายดว้ยหรือไม่ก็ได ้

  (๔) ก าหนดอตัราส่วนของวตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมอาหารตามช่ือ ประเภท ชนิด หรือลกัษณะ
ของอาหารท่ีผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่าย รวมทั้งการใชสี้และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส 

  (๕) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการใชว้ตัถุเจือปนในอาหาร การใชว้ตัถุกนัเสีย และวธีิ
ป้องกนัการเสีย การเจือสี หรือวตัถุอ่ืนในอาหารท่ีผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่าย 

  (๖) ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภ้าชนะบรรจุตลอดจนการหา้ม
ใชว้ตัถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหารดว้ย 

  (๗) ก าหนดวธีิการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการผลิตและการเก็บรักษาอาหารเพื่อป้องกนัมิ
ใหอ้าหารท่ีผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ี 

  (๘) ก าหนดอาหารท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย 

  (๙) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการในการตรวจ การเก็บตวัอยา่ง การยดึ การอายดั และ
การตรวจวิเคราะห์ทางวชิาการซ่ึงอาหาร รวมทั้งเอกสารอา้งอิง 

  (๑๐) ก าหนดประเภทและชนิดอาหารท่ีผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่าย ซ่ึง
จะตอ้งมีฉลาก ขอ้ความในฉลาก เง่ือนไขและวธีิการแสดงฉลาก ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการโฆษณาใน
ฉลาก 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการอาหาร 

    
 

  มาตรา ๗ ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการอาหาร” ประกอบดว้ย
ปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามยัหรือ
ผูแ้ทน อธิบดีกรมการแพทยห์รือผูแ้ทน อธิบดีกรมควบคุมโรค* หรือผูแ้ทน อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
หรือผูแ้ทน อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการหรือผูแ้ทน อธิบดีกรมการคา้ภายในหรือผูแ้ทน อธิบดีกรมศุลกากร
หรือผูแ้ทน ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กบักรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเกา้คน ในจ านวนน้ี



จะตอ้งแต่งตั้งจากผูแ้ทนของผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต น าเขา้หรือจ าหน่ายอาหารไม่เกินส่ีคน เป็น
กรรมการ 

  ใหร้องเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
ผูอ้  านวยการกอง กองควบคุมอาหารเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  มาตรา ๘ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ความเห็นแก่รัฐมนตรีหรือผูอ้นุญาต 
แลว้แต่กรณี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  (๑) การวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๙ 

  (๓) การเพิกถอนทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา ๓๙ 

  (๔) การปฏิบติัการตามมาตรา ๔๔ 

  (๕) การพกัใชใ้บอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 

  มาตรา ๙ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี แต่อาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

  มาตรา ๑๐ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง
พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๕) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได้
กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

  ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทนได ้
และใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวา่งท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยู่
ในต าแหน่ง ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการเพิ่มข้ึนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งไวแ้ลว้ 

  มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยูใ่นท่ีประชุม ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 



  การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  มาตรา ๑๒ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติัการตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย ใหน้ าความในมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๓ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนงัสือเรียกใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า และใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือส่ิงใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได ้

 

หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
    

 

  มาตรา ๑๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากผู ้
อนุญาต 

  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  มาตรา ๑๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดน าเขา้ซ่ึงอาหารเพื่อจ าหน่าย เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  มาตรา ๑๖ บทบญัญติัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ไม่ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 

  (๑) การผลิตอาหารหรือน าเขา้ซ่ึงอาหารเฉพาะคราว ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผู ้
อนุญาต 

  (๒) การผลิตอาหารหรือน าเขา้หรือส่งออกซ่ึงอาหาร เพื่อเป็นตวัอยา่งส าหรับการข้ึนทะเบียน
ต ารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซ้ือ 

  ผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ตาม (๑) และ (๒) ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๑๗ ใบอนุญาตท่ีออกตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ (๑) ใหคุ้ม้กนั
ถึงลูกจา้งหรือตวัแทนของผูรั้บอนุญาตดว้ย 



  ใหถื้อวา่การกระท าของลูกจา้งหรือตวัแทนของผูรั้บอนุญาตท่ีไดรั้บการคุม้กนัตามวรรคหน่ึง
เป็นการกระท าของผูรั้บอนุญาตดว้ย เวน้แต่ผูรั้บอนุญาตจะพิสูจน์ไดว้า่การกระท าดงักล่าวเป็นการสุดวสิัยท่ีตน
จะล่วงรู้หรือควบคุมได ้

  มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม
ของปีท่ีสามนบัแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต ถา้ผูรั้บอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาตใหย้ืน่ค  าขอเสียก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย้ืน่ค  าขอดงักล่าวแลว้จะประกอบกิจการต่อไปก็ไดจ้นกวา่ผูอ้นุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้
ต่ออายใุบอนุญาตนั้น 

  การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๑๙ ในกรณีผูอ้นุญาตไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต หรือไม่อนุญาต
ใหย้า้ยสถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเขา้หรือสถานท่ีเก็บอาหาร ผูข้อรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต หรือผูข้อ
อนุญาตยา้ยสถานท่ีดงักล่าวมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
ของผูอ้นุญาตแจง้การไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต หรือไม่อนุญาตใหย้า้ยสถานท่ีดงักล่าว
นั้น 

  ค าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

  ในกรณีผูอ้นุญาตไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต ก่อนท่ีรัฐมนตรีจะมีค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ตาม
วรรคสอง รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งอนุญาตใหป้ระกอบกิจการไปพลางก่อนได ้เม่ือมีค าขอของผูอุ้ทธรณ์ 
 

หมวด ๓ 

หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกีย่วกบัอาหาร 

    
 

  มาตรา ๒๐ หา้มมิใหผู้รั้บอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผลิต น าเขา้ หรือเก็บอาหาร
นอกสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 

  มาตรา ๒๑ หา้มมิใหผู้รั้บอนุญาตยา้ยสถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเขา้หรือสถานท่ีเก็บอาหารเวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 



  มาตรา ๒๒ ถา้ใบอนุญาตหรือใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารสูญหายหรือถูกท าลาย ให้
ผูรั้บอนุญาตแจง้ต่อผูอ้นุญาต และยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับ
อาหารภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดงักล่าว 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร และการออก
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๒๓ ผูรั้บอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ไวใ้นท่ี
เปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีน าเขา้ซ่ึงอาหารท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต และตอ้งติดหรือจดัป้าย
แสดงสถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีน าเขา้ท่ีไดรั้บอนุญาตไวภ้ายนอกสถานท่ีในท่ีเปิดเผยใหเ้ห็นไดง่้ายดว้ย 

  มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการส่งออก และเม่ือมีความจ าเป็นท่ีจะใหผู้รั้บอนุญาตผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจกัรเป็นคร้ังคราว ผูอ้นุญาตจะอนุญาตเป็นการเฉพาะคราว 
ใหผู้รั้บอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดต้ามมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหวา่งประเทศไม่วา่
จะต ่ากวา่หรือสูงกวา่คุณภาพหรือมาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ ก็ได ้แลว้ใหร้ายงาน
คณะกรรมการทราบ 

 

หมวด ๔ 

การควบคุมอาหาร 

    
 

  มาตรา ๒๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่ายซ่ึงอาหารดงัต่อไปน้ี 

  (๑) อาหารไม่บริสุทธ์ิ 

  (๒) อาหารปลอม 

  (๓) อาหารผิดมาตรฐาน 

  (๔) อาหารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

  มาตรา ๒๖ อาหารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ 

  (๑) อาหารท่ีมีส่ิงท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพเจือปนอยูด่ว้ย 

  (๒) อาหารท่ีมีสารหรือวตัถุเคมีเจือปนอยูใ่นอตัราท่ีอาจเป็นเหตุใหคุ้ณภาพของอาหารนั้นลดลง 
เวน้แต่การเจือปนเป็นการจ าเป็นต่อกรรมวธีิผลิต การผลิต และไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีแลว้ 

  (๓) อาหารท่ีไดผ้ลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโ้ดยไม่ถูกสุขลกัษณะ 



  (๔) อาหารท่ีผลิตจากสัตวท่ี์เป็นโรคอนัอาจติดต่อถึงคนได ้

  (๕) อาหารท่ีมีภาชนะบรรจุประกอบดว้ยวตัถุท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ 

  มาตรา ๒๗ อาหารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นอาหารปลอม 

  (๑) อาหารท่ีไดส้ับเปล่ียนใชว้ตัถุอ่ืนแทนบางส่วน หรือคดัแยกวตัถุท่ีมีคุณค่าออกเสียทั้งหมด
หรือบางส่วน และจ าหน่ายเป็นอาหารแทอ้ยา่งนั้น หรือใชช่ื้ออาหารแทน้ั้น 

  (๒) วตัถุหรืออาหารท่ีผลิตข้ึนเทียมอาหารอยา่งหน่ึงอยา่งใดและจ าหน่ายเป็นอาหารแทอ้ยา่ง
นั้น 

  (๓) อาหารท่ีไดผ้สมหรือปรุงแต่งดว้ยวธีิใดๆ โดยประสงคจ์ะปกปิดซ่อนเร้นความช ารุด
บกพร่องหรือความดอ้ยคุณภาพของอาหารนั้น 

  (๔) อาหารท่ีมีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูซ้ื้อใหเ้ขา้ใจผดิในเร่ืองคุณภาพ ปริมาณ 
ประโยชน์ หรือลกัษณะพิเศษอยา่งอ่ืน หรือในเร่ืองสถานท่ีและประเทศท่ีผลิต 

  (๕) อาหารท่ีผลิตข้ึนไม่ถูกตอ้งตามคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา ๖ (๒) หรือ (๓) ถึงขนาดจากผลวเิคราะห์ปรากฏวา่ส่วนประกอบท่ีเป็นคุณค่าทางอาหารขาดหรือเกินร้อย
ละสามสิบจากเกณฑต์ ่าสุดหรือสูงสุด หรือแตกต่างจากคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีระบุไวจ้นท าใหเ้กิดโทษหรือ
อนัตราย 

  มาตรา ๒๘ อาหารผิดมาตรฐานไดแ้ก่อาหารท่ีไม่ถูกตอ้งตามคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๒) หรือ (๓) แต่ไม่ถึงขนาดดงัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๒๗ (๕) 

มาตรา ๒๙ อาหารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นอาหารตามมาตรา ๒๕ (๔) 

  (๑) ไม่ปลอดภยัในการบริโภค หรือ 

  (๒) มีสรรพคุณไม่เป็นท่ีเช่ือถือ หรือ 

  (๓) มีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายในระดบัท่ีไม่เหมาะสม 

  มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารใหถู้กสุขลกัษณะหรือใหป้ราศจากอนัตรายแก่
ผูบ้ริโภค ใหส้ านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจ 

  (๑) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้ผูรั้บอนุญาตผลิตหรือน าเขา้ซ่ึงอาหาร ดดัแปลง แกไ้ขสถานท่ีผลิต 
หรือสถานท่ีเก็บอาหาร 

  (๒) สั่งใหง้ดผลิต หรืองดน าเขา้ซ่ึงอาหารท่ีผลิตโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรืออาหารท่ีปรากฏจาก
ผลการตรวจพิสูจน์วา่เป็นอาหารท่ีไม่ควรแก่การบริโภค 

  (๓) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารใหป้ระชาชนทราบในกรณีท่ีปรากฏผลจากการตรวจ
พิสูจน์วา่อาหารรายใดเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิตามมาตรา ๒๖ หรือเป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเป็น



อาหารผดิมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเป็นอาหารท่ีน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรืออนามยัของประชาชน 
หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดว้ยวตัถุท่ีอาจเป็นอนัตรายเม่ือใชบ้รรจุอาหาร โดยให้ระบุขอ้ความดงัต่อไปน้ี
ดว้ย 

  (ก) ในกรณีท่ีปรากฏตวัผูผ้ลิตโดยแน่ชดั ใหร้ะบุช่ือผูผ้ลิตพร้อมทั้งชนิดและลกัษณะของอาหาร
หรือภาชนะบรรจุนั้น และถา้อาหารหรือภาชนะบรรจุดงักล่าวมีช่ือทางการคา้หรือล าดบัคร้ังท่ีผลิตหรือน าเขา้ก็
ใหร้ะบุช่ือทางการคา้และล าดบัคร้ังท่ีผลิตหรือน าเขา้นั้นดว้ย แลว้แต่กรณี 

  (ข) ในกรณีท่ีไม่ปรากฏตวัผูผ้ลิตโดยแน่ชดัแต่ปรากฏตวัผูจ้  าหน่าย ใหร้ะบุช่ือผูจ้  าหน่ายและ
สถานท่ีจ าหน่ายพร้อมทั้งชนิดและลกัษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น 

 

หมวด ๕ 

การขึน้ทะเบียนและการโฆษณาเกีย่วกบัอาหาร 

    
 

  มาตรา ๓๑ ผูรั้บอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผูใ้ดจะผลิตหรือน าเขา้ซ่ึงอาหาร
ควบคุมเฉพาะจะตอ้งน าอาหารนั้นมาขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหารต่อผูอ้นุญาตเสียก่อน และเม่ือไดรั้บใบส าคญั
การข้ึนทะเบียนต ารับอาหารแลว้ จึงจะผลิตหรือน าเขา้ได ้

  การขอข้ึนทะเบียนและการออกใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๓๒ เม่ือไดมี้ประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว้ ใหผู้รั้บอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ซ่ึงผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะอยูก่่อนวนัท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด งดผลิตอาหารจนกวา่จะไดรั้บใบส าคญัการข้ึน
ทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา ๓๑ เวน้แต่ผูอ้นุญาตจะไดส้ั่งใหท้  าการผลิตต่อไปไดเ้ป็นการชัว่คราว ภายใน
ก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

  มาตรา ๓๓ เม่ือไดมี้ประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว้ ใหผู้รั้บอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ซ่ึงน าหรือ
สั่งอาหารควบคุมเฉพาะเขา้มาในราชอาณาจกัรอยูก่่อนวนัท่ีประกาศก าหนด น าอาหารนั้นมาขอข้ึนทะเบียน
ต ารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ภายในก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด เวน้แต่ผูอ้นุญาตจะ
ผอ่นผนัขยายระยะเวลาดงักล่าวให ้

  มาตรา ๓๔ ผูรั้บอนุญาตผลิตหรือน าเขา้ซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะตอ้งผลิตหรือน าเขา้ซ่ึงอาหาร
ควบคุมเฉพาะใหต้รงตามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนต ารับอาหารไว ้

  มาตรา ๓๕ การขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ตอ้งแจง้รายการหรือรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 



  (๑) ช่ืออาหาร 

  (๒) ช่ือและปริมาณของวตัถุอนัเป็นส่วนประกอบของอาหาร 

  (๓) ขนาดบรรจุ 

  (๔) ฉลาก 

  (๕) ช่ือผูผ้ลิตและสถานท่ีผลิต 

  (๖) ผลการตรวจวเิคราะห์อาหารจากส่วนราชการหรือสถาบนัท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  (๗) รายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร 

  มาตรา ๓๖ การแกไ้ขรายการทะเบียนต ารับอาหาร จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

  การขอแกไ้ขรายการทะเบียนต ารับอาหาร และการอนุญาตใหแ้กไ้ขรายการทะเบียนต ารับ
อาหาร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๓๗ ใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารใหใ้ชไ้ดต้ลอดไป เวน้แต่ทะเบียนต ารับ
อาหารท่ีถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๙ 

  มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร เพื่อใหอ้าหารนั้น
ปลอดภยัในการบริโภค หรือเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ผูอ้นุญาตมีอ านาจสั่งใหแ้กไ้ขต ารับอาหาร
ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวแ้ลว้ไดต้ามท่ีเห็นสมควรหรือตามความจ าเป็น เพื่อใหอ้าหารนั้นปลอดภยัในการบริโภค 

  มาตรา ๓๙ อาหารใดท่ีไดข้ึ้นทะเบียนต ารับอาหารไวแ้ลว้ หากภายหลงัปรากฏวา่อาหารนั้นมี
รายละเอียดไม่ตรงตามต ารับอาหารท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว ้หรือเป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗หรือเป็นอาหารท่ี
ไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและไม่อาจแกไ้ขต ารับอาหารไดต้ามมาตรา ๓๘ ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจสั่งใหเ้พิกถอน
ทะเบียนต ารับอาหารนั้นได ้การเพิกถอนใหก้ระท าโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ค าสั่งของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

  มาตรา ๔๐ หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอนัเป็นเทจ็
หรือเป็นการหลอกลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร 

  มาตรา ๔๑ ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนงัสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพอ่ื์น หรือดว้ยวธีิอ่ืน
ใดเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ ตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณาดงักล่าวนั้นใหผู้อ้นุญาต
ตรวจพิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะโฆษณาได ้

  มาตรา ๔๒ เพื่อพิทกัษป์ระโยชน์และความปลอดภยัของผูบ้ริโภคใหผู้อ้นุญาตมีอ านาจสั่งเป็น
หนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 



  (๑) ใหผู้ผ้ลิต ผูน้ าเขา้หรือผูจ้  าหน่ายอาหาร หรือผูท้  าการโฆษณาระงบัการโฆษณาอาหารท่ีเห็น
วา่เป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ 

  (๒) ใหผู้ผ้ลิต ผูน้ าเขา้หรือผูจ้  าหน่ายอาหาร หรือผูท้  าการโฆษณาอาหาร ระงบัการผลิต การ
น าเขา้ การจ าหน่าย หรือการโฆษณาอาหารท่ีคณะกรรมการเห็นวา่อาหารดงักล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ
หรือสรรพคุณตามท่ีโฆษณา 

 

หมวด ๖ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

    
 

  มาตรา ๔๓ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัน้ี 

  (๑) เขา้ไปในสถานท่ีผลิตอาหาร สถานท่ีเก็บอาหาร สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีท าการ
ของผูผ้ลิต ผูเ้ก็บรักษา ผูจ้  าหน่าย รวมทั้งสถานท่ีท าการของผูน้ าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงอาหาร ใน
ระหวา่งเวลาท าการเพื่อตรวจสอบ ควบคุมใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

  (๒) ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี อาจเขา้ไปใน
สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยดึหรืออายดัอาหารและเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิ ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอาหารและเอกสารท่ีเก่ียวกบัอาหาร
ดงักล่าวได ้

  (๓) น าอาหารในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวเิคราะห์ 

  (๔) ยดึหรืออายดัอาหารหรือภาชนะบรรจุท่ีสงสัยวา่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพหรือผิด
อนามยัของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน์ 

  (๕) ยดึหรืออายดัอาหารไม่บริสุทธ์ิ อาหารปลอมหรืออาหารผดิมาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุท่ี
อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพหรือผดิอนามยัของประชาชน หรือท่ีมีลกัษณะไม่ถูกตอ้งตามคุณภาพหรือ
มาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๖) 

  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง ใหผู้รั้บอนุญาตหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

  มาตรา ๔๔ อาหารหรือภาชนะบรรจุท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดย้ดึหรืออายดัไว  ้หรือเก็บมาตาม
มาตรา ๔๓ เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดท้  าการตรวจพิสูจน์เป็นท่ีแน่นอนวา่เป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิตามมาตรา ๒๖ 
เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเป็นอาหารผดิมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเป็นอาหารท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๕ (๔) หรือเป็นภาชนะบรรจุท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพหรือผดิอนามยั



ของประชาชนหรือมีลกัษณะไม่ถูกตอ้งตามคุณภาพหรือมาตรฐาน ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๖) 
ถา้มิไดมี้การฟ้องคดีต่อศาล ผูอ้นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งท าลาย หรือปฏิบติัการอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรได ้

  มาตรา ๔๕ ในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัเม่ือผูรั้บ
อนุญาตหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งร้องขอ 

  บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๗ 

การพกัใช้ใบอนุญาตและการเพกิถอนใบอนุญาต 
 

  มาตรา ๔๖ เม่ือปรากฏต่อผูอ้นุญาตวา่ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงหรือประกาศซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือในกรณีท่ีปรากฏผลจากการตรวจพิสูจน์วา่อาหาร
ซ่ึงผลิตโดยผูรั้บอนุญาตผูใ้ดเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิตามมาตรา ๒๖ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เป็นอาหาร
ท่ีผดิมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เป็นอาหารหรือภาชนะบรรจุท่ีน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือผดิอนามยัของ
ประชาชน ผูอ้นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตได ้โดยมีก าหนดคร้ังละ
ไม่เกินหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั หรือในกรณีท่ีมีการฟ้องผูรั้บอนุญาตต่อศาลวา่ไดก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
จะสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไวร้อค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดก็ได ้

  ในกรณีท่ีมีค าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุด ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดไดก้ระท าความผดิตามมาตรา ๒๖ 
หรือมาตรา ๒๗ ผูอ้นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้

  ค าสั่งพกัใชใ้บอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหท้ าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บอนุญาตทราบ 
ในกรณีท่ีไม่พบตวัผูรั้บอนุญาตหรือผูรั้บอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่ง ใหปิ้ดค าสั่งดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผยซ่ึงเห็นได้
ง่าย ณ สถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเขา้ สถานท่ีจ าหน่าย หรือสถานท่ีท าการของผูรั้บอนุญาต และใหถื้อวา่ผูรั้บ
อนุญาตไดท้ราบค าสั่งนั้นแลว้ตั้งแต่วนัท่ีปิดค าสั่ง 

  ผูรั้บอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่ง รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งใหย้กอุทธรณ์หรือแกไ้ขค าสั่งของผูอ้นุญาตให้เป็น
คุณแก่ผูอุ้ทธรณ์ได ้

  ค าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

  การอุทธรณ์ค าสั่งต่อรัฐมนตรีตามวรรคส่ีไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งพกัใชใ้บอนุญาต
หรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



ใหถื้อวา่การผลิต น าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อจ าหน่ายซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะในระหวา่งถูกสั่งพกัใช้
ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง แลว้แต่
กรณี 

 

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
    

 

  มาตรา ๔๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๔) (๕) หรือ (๙) ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินสองหม่ืนบาท 

  มาตรา ๔๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๖) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๔๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๗) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืน
บาท 

  มาตรา ๕๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๘) ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
สองปีและปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองหม่ืนบาท 

  มาตรา ๕๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๖ (๑๐) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามหม่ืน
บาท 

  มาตรา ๕๒ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ หรือขดัขวางหรือไม่
อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๕๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๕๔ ผูใ้ดผลิตหรือน าเขา้ซ่ึงอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ (๑) 
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

  มาตรา ๕๕ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหา้พนับาท 

  มาตรา ๕๖ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๓ ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหน่ึงพนับาท 



  มาตรา ๕๗ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดน าอาหารควบคุมเฉพาะท่ีผลิตข้ึนเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายนอก
ราชอาณาจกัรมาจ าหน่ายในราชอาณาจกัรอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และ
ปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 

  มาตรา ๕๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ (๑) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสอง
หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๕๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ (๒) ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่หา้พนับาทถึงหน่ึงแสนบาท 

  มาตรา ๖๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ (๓) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

มาตรา ๖๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ (๔) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 

  มาตรา ๖๒ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูอ้นุญาตซ่ึงสั่งตามมาตรา ๓๐ (๑) ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

  มาตรา ๖๓ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูอ้นุญาตซ่ึงสั่งตามมาตรา ๓๐ (๒) ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท และปรับเป็นรายวนัอีกวนัละหา้ร้อยบาทตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งดงักล่าว 

  มาตรา ๖๔ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๖๕ ผูใ้ดจ าหน่ายอาหารควบคุมเฉพาะท่ีมิไดข้ึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑ ตอ้งระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท 

  มาตรา ๖๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๖๗ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๖๘ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูอ้นุญาตซ่ึงสั่งตามมาตรา ๓๘ ตอ้งระวาง
โทษปรับเป็นรายวนัวนัละหา้ร้อยบาทตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งดงักล่าว 

  มาตรา ๖๙ ผูใ้ดผลิต น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่ายอาหารท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ต ารับอาหารตามมาตรา ๓๙ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๗๐ ผูใ้ดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๗๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 



  มาตรา ๗๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของผูอ้นุญาตซ่ึงสั่งตามมาตรา ๔๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และใหป้รับเป็นรายวนัอีกวนัละไม่นอ้ยกวา่หา้ร้อยบาท
แต่ไม่เกินหน่ึงพนับาท ตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งดงักล่าว 

  มาตรา ๗๓ ถา้การกระท าความผดิตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา 
๖๐ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๙ เป็นการกระท าความผดิโดยจ าหน่ายปลีกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรง ผูก้ระท า
ความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ แต่ถา้ผูน้ั้นกระท า
ความผดิอีกภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดก้ระท าความผดิคร้ังก่อน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๗๔ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดผลิตหรือน าเขา้ซ่ึงอาหารภายหลงัท่ีใบอนุญาตส้ินอายแุลว้โดยมิได้
ยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต ตอ้งระวางโทษปรับเป็นรายวนัวนัละไม่นอ้ยกวา่หา้ร้อยบาทแต่ไม่เกินหน่ึงพนับาท
ตลอดเวลาท่ีใบอนุญาตขาดอายุ 

  มาตรา ๗๕ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ใหเ้ลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับ
ได ้

 

บทเฉพาะกาล 
    

 

  มาตรา ๗๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอาหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพ
อาหารก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหค้งใชไ้ดจ้นกวา่จะส้ินอาย ุถา้ผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าวประสงคจ์ะ
ด าเนินกิจการต่อไป และไดย้ืน่ค  าขออนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีแลว้ ใหด้ าเนินกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
ใบอนุญาตเดิมไปไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบอนุญาตใหม่ หรือถึงวนัท่ีผูอ้นุญาตไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการไม่อนุญาต และ
ในกรณีท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหม่ใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปด
สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

  มาตรา ๗๗ ใบรายละเอียดของอาหารท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้และฉลากท่ีไดอ้อกใหต้ามกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหมี้อายใุชไ้ดส้ามปีนบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๗๘ ใหผู้ผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ซ่ึงอาหารอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มาขอ
อนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เม่ือไดย้ืน่ค าขอ
อนุญาตแลว้ใหด้ าเนินกิจการต่อไปไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบอนุญาตหรือถึงวนัท่ีผูอ้นุญาตไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการไม่
อนุญาต 



ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย ์

รองนายกรัฐมนตรี 

 

อตัราค่าธรรมเนียม 
    

 

  (๑) ใบอนุญาตผลิตอาหาร ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

  (๒) ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเขา้มา 

  ในราชอาณาจกัร ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  (๓) ใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นการ 

  เฉพาะคราว ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท 

  (๔) ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเขา้มา 

  ในราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะคราว ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท 

 (๕) ใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 

  (๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

  (๗) ใบแทนใบส าคญัการข้ึนทะเบียน 

  ต ารับอาหาร ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

  (๘) การต่ออายใุบอนุญาตคร้ังละเท่ากบั 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆแต่ละฉบบั 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีคือ โดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหาร
ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีบทบญัญติัท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและยงัไม่มีบทบญัญติัคุม้ครองความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภคท่ีรัดกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหม่ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 

 


