พระราชบัญญัติ
อาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหาร
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา
นิติบญั ญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา๒[๑] พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗
(๒) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
บทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรื อเครื่ องค้ าจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนาเข้าสู่ ร่างกายไม่วา่ ด้วยวิธีใดๆ หรื อในรู ปลักษณะใดๆ
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรื อใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สี และเครื่ องปรุ งแต่งกลิ่นรส

“อาหารควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็ น
อาหารที่อยูใ่ นความควบคุมคุณภาพหรื อมาตรฐาน
“ตารับอาหาร” หมายความว่า รายการของวัตถุที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบอาหารซึ่ งระบุน้ าหนัก
หรื อปริ มาตรของแต่ละรายการ
“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วัตถุที่ใช้บรรจุอาหารไม่วา่ ด้วยการใส่ หรื อห่อหรื อด้วยวิธีใดๆ
“ฉลาก” หมายความรวมถึงรู ป รอยประดิษฐ์ เครื่ องหมาย หรื อข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่อาหาร
ภาชนะบรรจุอาหาร หรื อหี บห่อของภาชนะที่บรรจุอาหาร
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุ งแต่งและหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุดว้ ย
“จาหน่าย” หมายความรวมถึง ขาย จ่าย แจก หรื อแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
หรื อการมีไว้เพื่อจาหน่ายด้วย
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรื อสัง่ เข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่ งออก” หมายความว่า นาหรื อส่ งออกนอกราชอาณาจักร
“โรงงาน” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ต้ งั ขึ้นเพื่อผลิตอาหาร
“ผูร้ ับอนุญาต” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ในกรณี ที่นิติบุคคลเป็ น
ผูร้ ับใบอนุ ญาตให้หมายความรวมถึงผูซ้ ่ ึ งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็ นผูด้ าเนินกิจการด้วย
“ผูอ้ นุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรื อผูซ้ ่ ึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอาหาร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกาหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร ให้รัฐมนตรี มีอานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(๑) กาหนดอาหารควบคุมเฉพาะ

(๒) กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท ชนิด หรื อ
ลักษณะของอาหารนั้นๆ ที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อที่จาหน่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อจาหน่าย
(๓) กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐานของอาหารที่มิใช่เป็ นอาหารตาม (๑) และจะกาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อจาหน่ายด้วยหรื อไม่ก็ได้
(๔) กาหนดอัตราส่ วนของวัตถุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด หรื อลักษณะ
ของอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อที่จาหน่าย รวมทั้งการใช้สีและเครื่ องปรุ งแต่งกลิ่นรส
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วตั ถุเจือปนในอาหาร การใช้วตั ถุกนั เสี ย และวิธี
ป้ องกันการเสี ย การเจือสี หรื อวัตถุอื่นในอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อที่จาหน่าย
(๖) กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะบรรจุตลอดจนการห้าม
ใช้วตั ถุใดเป็ นภาชนะบรรจุอาหารด้วย
(๗) กาหนดวิธีการผลิต เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารเพื่อป้ องกันมิ
ให้อาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อที่จาหน่ายเป็ นอาหารไม่บริ สุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๘) กาหนดอาหารที่หา้ มผลิต นาเข้า หรื อจาหน่าย
(๙) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอย่าง การยึด การอายัด และ
การตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอ้างอิง
(๑๐) กาหนดประเภทและชนิ ดอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อที่จาหน่าย ซึ่ง
จะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาใน
ฉลาก
หมวด ๑
คณะกรรมการอาหาร

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการอาหาร” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นประธานกรรมการเลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัยหรื อ
ผูแ้ ทน อธิบดีกรมการแพทย์หรื อผูแ้ ทน อธิบดีกรมควบคุมโรค* หรื อผูแ้ ทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรื อผูแ้ ทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริ การหรื อผูแ้ ทน อธิบดีกรมการค้าภายในหรื อผูแ้ ทน อธิบดีกรมศุลกากร
หรื อผูแ้ ทน ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง กับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งอีกไม่เกินเก้าคน ในจานวนนี้

จะต้องแต่งตั้งจากผูแ้ ทนของผูป้ ระกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการผลิต นาเข้าหรื อจาหน่ายอาหารไม่เกินสี่ คน เป็ น
กรรมการ
ให้รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้
ผูอ้ านวยการกอง กองควบคุมอาหารเป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ให้คาแนะนา ความเห็นแก่รัฐมนตรี หรื อผูอ้ นุญาต
แล้วแต่กรณี ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) การวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๙
(๓) การเพิกถอนทะเบียนตารับอาหารตามมาตรา ๓๙
(๔) การปฏิบตั ิการตามมาตรา ๔๔
(๕) การพักใช้ใบอนุญาตหรื อการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๙ กรรมการซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้ง
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรี อาจแต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการแทนได้
และให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทน
ในกรณี ที่รัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่
ในตาแหน่ง ให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการเพิ่มขึ้นอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็ น
หนังสื อเรี ยกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา และให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรื อสิ่ งใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผใู ้ ดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู ้
อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนาเข้าซึ่ งอาหารเพื่อจาหน่าย เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากผูอ้ นุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ไม่ให้ใช้บงั คับแก่
(๑) การผลิตอาหารหรื อนาเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราว ซึ่งได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผู ้
อนุญาต
(๒) การผลิตอาหารหรื อนาเข้าหรื อส่ งออกซึ่ งอาหาร เพื่อเป็ นตัวอย่างสาหรับการขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารหรื อเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้ อ
ผูท้ ี่ได้รับการยกเว้นตาม (๑) และ (๒) ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ (๑) ให้คุม้ กัน
ถึงลูกจ้างหรื อตัวแทนของผูร้ ับอนุญาตด้วย

ให้ถือว่าการกระทาของลูกจ้างหรื อตัวแทนของผูร้ ับอนุ ญาตที่ได้รับการคุม้ กันตามวรรคหนึ่ง
เป็ นการกระทาของผูร้ ับอนุญาตด้วย เว้นแต่ผรู ้ ับอนุ ญาตจะพิสูจน์ได้วา่ การกระทาดังกล่าวเป็ นการสุ ดวิสัยที่ตน
จะล่วงรู ้หรื อควบคุมได้
มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของปี ที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผูร้ ับอนุ ญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตให้ยนื่ คาขอเสี ยก่อน
ใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คาขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผูอ้ นุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุ ญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ในกรณี ผอู ้ นุ ญาตไม่ออกใบอนุ ญาต ไม่อนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่อนุญาต
ให้ยา้ ยสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้าหรื อสถานที่เก็บอาหาร ผูข้ อรับใบอนุญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต หรื อผูข้ อ
อนุญาตย้ายสถานที่ดงั กล่าวมีสิทธิ อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
ของผูอ้ นุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่อนุ ญาตให้ยา้ ยสถานที่ดงั กล่าว
นั้น
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
ในกรณี ผอู ้ นุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาต ก่อนที่รัฐมนตรี จะมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
วรรคสอง รัฐมนตรี มีอานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้ เมื่อมีคาขอของผูอ้ ุทธรณ์
หมวด ๓
หน้ าที่ของผู้รับอนุญาตเกีย่ วกับอาหาร

มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผรู ้ ับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ ผลิต นาเข้า หรื อเก็บอาหาร
นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผรู ้ ับอนุญาตย้ายสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้าหรื อสถานที่เก็บอาหารเว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผูอ้ นุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๒๒ ถ้าใบอนุญาตหรื อใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหารสู ญหายหรื อถูกทาลาย ให้
ผูร้ ับอนุญาตแจ้งต่อผูอ้ นุ ญาต และยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
อาหารภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหายหรื อถูกทาลายดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรื อใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร และการออก
ใบแทนใบอนุ ญาตหรื อใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผูร้ ับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรื อใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่
เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรื อสถานที่นาเข้าซึ่งอาหารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และต้องติดหรื อจัดป้าย
แสดงสถานที่ผลิต หรื อสถานที่นาเข้าที่ได้รับอนุญาตไว้ภายนอกสถานที่ในที่เปิ ดเผยให้เห็นได้ง่ายด้วย
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการส่ งออก และเมื่อมีความจาเป็ นที่จะให้ผรู ้ ับอนุญาตผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะเพื่อส่ งออกไปจาหน่ายนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งคราว ผูอ้ นุญาตจะอนุญาตเป็ นการเฉพาะคราว
ให้ผรู ้ ับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะได้ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรื อมาตรฐานระหว่างประเทศไม่วา่
จะต่ากว่าหรื อสู งกว่าคุณภาพหรื อมาตรฐานตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ ก็ได้ แล้วให้รายงาน
คณะกรรมการทราบ
หมวด ๔
การควบคุมอาหาร

มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดผลิต นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อจาหน่ายซึ่ งอาหารดังต่อไปนี้
(๑) อาหารไม่บริ สุทธิ์
(๒) อาหารปลอม
(๓) อาหารผิดมาตรฐาน
(๔) อาหารอื่นที่รัฐมนตรี กาหนด
มาตรา ๒๖ อาหารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ นอาหารไม่บริ สุทธิ์
(๑) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็ นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยูด่ ว้ ย
(๒) อาหารที่มีสารหรื อวัตถุเคมีเจือปนอยูใ่ นอัตราที่อาจเป็ นเหตุให้คุณภาพของอาหารนั้นลดลง
เว้นแต่การเจือปนเป็ นการจาเป็ นต่อกรรมวิธีผลิต การผลิต และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
(๓) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรื อเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุ ขลักษณะ

(๔) อาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็ นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้
(๕) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่าจะเป็ นอันตรายแก่สุขภาพ
มาตรา ๒๗ อาหารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ นอาหารปลอม
(๑) อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใช้วตั ถุอื่นแทนบางส่ วน หรื อคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่าออกเสี ยทั้งหมด
หรื อบางส่ วน และจาหน่ายเป็ นอาหารแท้อย่างนั้น หรื อใช้ชื่ออาหารแท้น้ นั
(๒) วัตถุหรื ออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใดและจาหน่ายเป็ นอาหารแท้อย่าง
นั้น
(๓) อาหารที่ได้ผสมหรื อปรุ งแต่งด้วยวิธีใดๆ โดยประสงค์จะปกปิ ดซ่อนเร้นความชารุ ด
บกพร่ องหรื อความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น
(๔) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรื อพยายามลวงผูซ้ ้ื อให้เข้าใจผิดในเรื่ องคุณภาพ ปริ มาณ
ประโยชน์ หรื อลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรื อในเรื่ องสถานที่และประเทศที่ผลิต
(๕) อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรื อมาตรฐานที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตาม
มาตรา ๖ (๒) หรื อ (๓) ถึงขนาดจากผลวิเคราะห์ปรากฏว่าส่ วนประกอบที่เป็ นคุณค่าทางอาหารขาดหรื อเกินร้อย
ละสามสิ บจากเกณฑ์ต่าสุ ดหรื อสู งสุ ด หรื อแตกต่างจากคุณภาพหรื อมาตรฐานที่ระบุไว้จนทาให้เกิดโทษหรื อ
อันตราย
มาตรา ๒๘ อาหารผิดมาตรฐานได้แก่อาหารที่ไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรื อมาตรฐานที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๒) หรื อ (๓) แต่ไม่ถึงขนาดดังที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๗ (๕)
มาตรา ๒๙ อาหารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นอาหารตามมาตรา ๒๕ (๔)
(๑) ไม่ปลอดภัยในการบริ โภค หรื อ
(๒) มีสรรพคุณไม่เป็ นที่เชื่ อถือ หรื อ
(๓) มีคุณค่าหรื อคุณประโยชน์ต่อร่ างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะหรื อให้ปราศจากอันตรายแก่
ผูบ้ ริ โภค ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอานาจ
(๑) ออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้ผรู ้ ับอนุญาตผลิตหรื อนาเข้าซึ่ งอาหาร ดัดแปลง แก้ไขสถานที่ผลิต
หรื อสถานที่เก็บอาหาร
(๒) สั่งให้งดผลิต หรื องดนาเข้าซึ่ งอาหารที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุ ญาต หรื ออาหารที่ปรากฏจาก
ผลการตรวจพิสูจน์วา่ เป็ นอาหารที่ไม่ควรแก่การบริ โภค
(๓) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบในกรณี ที่ปรากฏผลจากการตรวจ
พิสูจน์วา่ อาหารรายใดเป็ นอาหารไม่บริ สุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖ หรื อเป็ นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรื อเป็ น

อาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรื อเป็ นอาหารที่น่าจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพหรื ออนามัยของประชาชน
หรื อภาชนะบรรจุรายใดประกอบด้วยวัตถุที่อาจเป็ นอันตรายเมื่อใช้บรรจุอาหาร โดยให้ระบุขอ้ ความดังต่อไปนี้
ด้วย
(ก) ในกรณี ที่ปรากฏตัวผูผ้ ลิตโดยแน่ชดั ให้ระบุชื่อผูผ้ ลิตพร้อมทั้งชนิ ดและลักษณะของอาหาร
หรื อภาชนะบรรจุน้ นั และถ้าอาหารหรื อภาชนะบรรจุดงั กล่าวมีชื่อทางการค้าหรื อลาดับครั้งที่ผลิตหรื อนาเข้าก็
ให้ระบุชื่อทางการค้าและลาดับครั้งที่ผลิตหรื อนาเข้านั้นด้วย แล้วแต่กรณี
(ข) ในกรณี ที่ไม่ปรากฏตัวผูผ้ ลิตโดยแน่ชดั แต่ปรากฏตัวผูจ้ าหน่าย ให้ระบุชื่อผูจ้ าหน่ายและ
สถานที่จาหน่ายพร้อมทั้งชนิ ดและลักษณะของอาหารหรื อภาชนะบรรจุน้ นั
หมวด ๕
การขึน้ ทะเบียนและการโฆษณาเกีย่ วกับอาหาร

มาตรา ๓๑ ผูร้ ับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ ผูใ้ ดจะผลิตหรื อนาเข้าซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะจะต้องนาอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหารต่อผูอ้ นุ ญาตเสี ยก่อน และเมื่อได้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับอาหารแล้ว จึงจะผลิตหรื อนาเข้าได้
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหารให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ เมื่อได้มีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แล้ว ให้ผรู ้ ับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ซึ่งผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะอยูก่ ่อนวันที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด งดผลิตอาหารจนกว่าจะได้รับใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนตารับอาหารตามมาตรา ๓๑ เว้นแต่ผอู ้ นุญาตจะได้สงั่ ให้ทาการผลิตต่อไปได้เป็ นการชัว่ คราว ภายใน
กาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๓๓ เมื่อได้มีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แล้ว ให้ผรู ้ ับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ซึ่งนาหรื อ
สั่งอาหารควบคุมเฉพาะเข้ามาในราชอาณาจักรอยูก่ ่อนวันที่ประกาศกาหนด นาอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ภายในกาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด เว้นแต่ผอู ้ นุ ญาตจะ
ผ่อนผันขยายระยะเวลาดังกล่าวให้
มาตรา ๓๔ ผูร้ ับอนุญาตผลิตหรื อนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะต้องผลิตหรื อนาเข้าซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ข้ ึนทะเบียนตารับอาหารไว้
มาตรา ๓๕ การขอขึ้นทะเบียนตารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ต้องแจ้งรายการหรื อรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่ออาหาร
(๒) ชื่อและปริ มาณของวัตถุอนั เป็ นส่ วนประกอบของอาหาร
(๓) ขนาดบรรจุ
(๔) ฉลาก
(๕) ชื่อผูผ้ ลิตและสถานที่ผลิต
(๖) ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากส่ วนราชการหรื อสถาบันที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร
มาตรา ๓๖ การแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร จะกระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผูอ้ นุญาต
การขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร และการอนุ ญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับ
อาหาร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหารให้ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ทะเบียนตารับ
อาหารที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่มีความจาเป็ น เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร เพื่อให้อาหารนั้น
ปลอดภัยในการบริ โภค หรื อเพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ผูอ้ นุ ญาตมีอานาจสั่งให้แก้ไขตารับอาหาร
ที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควรหรื อตามความจาเป็ น เพื่อให้อาหารนั้นปลอดภัยในการบริ โภค
มาตรา ๓๙ อาหารใดที่ได้ข้ ึนทะเบียนตารับอาหารไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าอาหารนั้นมี
รายละเอียดไม่ตรงตามตารับอาหารที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้ หรื อเป็ นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗หรื อเป็ นอาหารที่
ไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและไม่อาจแก้ไขตารับอาหารได้ตามมาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรี มีอานาจสั่งให้เพิกถอน
ทะเบียนตารับอาหารนั้นได้ การเพิกถอนให้กระทาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผใู ้ ดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรื อสรรพคุณของอาหารอันเป็ นเท็จ
หรื อเป็ นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรื อสรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรื อทางหนังสื อพิมพ์ หรื อสิ่ งพิมพ์อื่น หรื อด้วยวิธีอื่น
ใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนาเสี ยง ภาพ ภาพยนตร์ หรื อข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผอู ้ นุ ญาต
ตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้
มาตรา ๔๒ เพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคให้ผอู ้ นุญาตมีอานาจสั่งเป็ น
หนังสื ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) ให้ผผู ้ ลิต ผูน้ าเข้าหรื อผูจ้ าหน่ายอาหาร หรื อผูท้ าการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารที่เห็น
ว่าเป็ นการโฆษณาโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑
(๒) ให้ผผู ้ ลิต ผูน้ าเข้าหรื อผูจ้ าหน่ายอาหาร หรื อผูท้ าการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การ
นาเข้า การจาหน่าย หรื อการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ
หรื อสรรพคุณตามที่โฆษณา
หมวด ๖
พนักงานเจ้ าหน้ าที่

มาตรา ๔๓ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่ทาการ
ของผูผ้ ลิต ผูเ้ ก็บรักษา ผูจ้ าหน่าย รวมทั้งสถานที่ทาการของผูน้ าหรื อสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ งอาหาร ใน
ระหว่างเวลาทาการเพื่อตรวจสอบ ควบคุมให้การเป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี อาจเข้าไปใน
สถานที่หรื อยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรื ออายัดอาหารและเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรื อหี บห่ อบรรจุอาหารและเอกสารที่เกี่ยวกับอาหาร
ดังกล่าวได้
(๓) นาอาหารในปริ มาณพอสมควรไปเป็ นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรื อตรวจวิเคราะห์
(๔) ยึดหรื ออายัดอาหารหรื อภาชนะบรรจุที่สงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพหรื อผิด
อนามัยของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน์
(๕) ยึดหรื ออายัดอาหารไม่บริ สุทธิ์ อาหารปลอมหรื ออาหารผิดมาตรฐาน หรื อภาชนะบรรจุที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพหรื อผิดอนามัยของประชาชน หรื อที่มีลกั ษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรื อ
มาตรฐานที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๖)
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผรู ้ ับอนุ ญาตหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา ๔๔ อาหารหรื อภาชนะบรรจุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยดึ หรื ออายัดไว้ หรื อเก็บมาตาม
มาตรา ๔๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจพิสูจน์เป็ นที่แน่นอนว่าเป็ นอาหารไม่บริ สุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖
เป็ นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรื อเป็ นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรื อเป็ นอาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๒๕ (๔) หรื อเป็ นภาชนะบรรจุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพหรื อผิดอนามัย

ของประชาชนหรื อมีลกั ษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรื อมาตรฐาน ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๖)
ถ้ามิได้มีการฟ้องคดีต่อศาล ผูอ้ นุ ญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสัง่ ทาลาย หรื อปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบตั ิการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัวเมื่อผูร้ ับ
อนุญาตหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๗
การพักใช้ ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏต่อผูอ้ นุญาตว่าผูร้ ับอนุ ญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงหรื อประกาศซึ่ งออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อในกรณี ที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจน์วา่ อาหาร
ซึ่ งผลิตโดยผูร้ ับอนุ ญาตผูใ้ ดเป็ นอาหารไม่บริ สุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖ เป็ นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เป็ นอาหาร
ที่ผดิ มาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เป็ นอาหารหรื อภาชนะบรรจุที่น่าจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพหรื อผิดอนามัยของ
ประชาชน ผูอ้ นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ โดยมีกาหนดครั้งละ
ไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน หรื อในกรณี ที่มีการฟ้ องผูร้ ับอนุ ญาตต่อศาลว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคาพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได้
ในกรณี ที่มีคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ผูร้ ับอนุญาตผูใ้ ดได้กระทาความผิดตามมาตรา ๒๖
หรื อมาตรา ๒๗ ผูอ้ นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับอนุญาตทราบ
ในกรณี ที่ไม่พบตัวผูร้ ับอนุญาตหรื อผูร้ ับอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่ง ให้ปิดคาสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผยซึ่ งเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่จาหน่าย หรื อสถานที่ทาการของผูร้ ับอนุญาต และให้ถือว่าผูร้ ับ
อนุญาตได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วนั ที่ปิดคาสั่ง
ผูร้ ับอนุญาตซึ่ งถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตหรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบคาสั่ง รัฐมนตรี มีอานาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรื อแก้ไขคาสั่งของผูอ้ นุ ญาตให้เป็ น
คุณแก่ผอู ้ ุทธรณ์ได้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
การอุทธรณ์คาสั่งต่อรัฐมนตรี ตามวรรคสี่ ไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรื อคาสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาต

ให้ถือว่าการผลิต นาหรื อสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่ายซึ่ งอาหารควบคุมเฉพาะในระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แล้วแต่
กรณี
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๔๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๔) (๕) หรื อ (๙) ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๖) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่น
บาท
มาตรา ๕๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๘) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
สองปี และปรับตั้งแต่หา้ พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๑๐) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่น
บาท
มาตรา ๕๒ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ หรื อขัดขวางหรื อไม่
อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิการตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใ้ ดผลิตหรื อนาเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ (๑)
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๕๕ ผูร้ ับอนุญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๐ หรื อมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๕๖ ผูร้ ับอนุ ญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๕๗ ผูร้ ับอนุญาตผูใ้ ดนาอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นเพื่อส่ งออกไปจาหน่ายนอก
ราชอาณาจักรมาจาหน่ายในราชอาณาจักรอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิ บปี และปรับตั้ง
แต่หา้ พันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๖๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูร้ ับอนุ ญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูอ้ นุ ญาตซึ่ งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๑) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๓ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูอ้ นุ ญาตซึ่ งสัง่ ตามมาตรา ๓๐ (๒) ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็ นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๖๔ ผูร้ ับอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูใ้ ดจาหน่ายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิได้ข้ ึนทะเบียนตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูร้ ับอนุญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผูร้ ับอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูอ้ นุ ญาตซึ่ งสั่งตามมาตรา ๓๘ ต้องระวาง
โทษปรับเป็ นรายวันวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๖๙ ผูใ้ ดผลิต นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อจาหน่ายอาหารที่รัฐมนตรี สั่งเพิกถอนทะเบียน
ตารับอาหารตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใ้ ดโฆษณาอาหารโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๗๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคาสั่งของผูอ้ นุญาตซึ่ งสั่งตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ และให้ปรับเป็ นรายวันอีกวันละไม่นอ้ ยกว่าห้าร้อยบาท
แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๗๓ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา
๖๐ มาตรา ๖๑ หรื อมาตรา ๖๙ เป็ นการกระทาความผิดโดยจาหน่ายปลีกให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง ผูก้ ระทา
ความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั กระทา
ความผิดอีกภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้กระทาความผิดครั้งก่อน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผูร้ ับอนุ ญาตผูใ้ ดผลิตหรื อนาเข้าซึ่ งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้ นอายุแล้วโดยมิได้
ยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับเป็ นรายวันวันละไม่นอ้ ยกว่าห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ
มาตรา ๗๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา หรื อผูซ้ ่ ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอานาจเปรี ยบเทียบปรับ
ได้
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๖ ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้คงใช้ได้จนกว่าจะสิ้ นอายุ ถ้าผูไ้ ด้รับอนุ ญาตดังกล่าวประสงค์จะ
ดาเนินกิจการต่อไป และได้ยนื่ คาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ีแล้ว ให้ดาเนิ นกิจการที่ได้รับอนุ ญาตตาม
ใบอนุญาตเดิมไปได้จนกว่าจะได้รับใบอนุ ญาตใหม่ หรื อถึงวันที่ผอู ้ นุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาต และ
ในกรณี ที่ได้รับใบอนุ ญาตใหม่ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ ีให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งร้อยแปด
สิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต
มาตรา ๗๗ ใบรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้ และฉลากที่ได้ออกให้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้มีอายุใช้ได้สามปี นับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๗๘ ให้ผผู ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าซึ่ งอาหารอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ มาขอ
อนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เมื่อได้ยนื่ คาขอ
อนุญาตแล้วให้ดาเนิ นกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรื อถึงวันที่ผอู ้ นุ ญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่
อนุญาต

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
อัตราค่ าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหาร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุ ญาตนาหรื อสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตผลิตอาหารเป็ นการ
เฉพาะคราว ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตนาหรื อสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็ นการเฉพาะคราว ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๕) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๗) ใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับอาหาร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๘) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตประเภทนั้นๆแต่ละฉบับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหาร
ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และยังไม่มีบทบัญญัติคุม้ ครองความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคที่รัดกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุ งเสี ยใหม่ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี

