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เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
--------------------------------------------------พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯให ตราพระราชบั ญ ญั ติขึ้น ไวโดยคําแนะนํ าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ.2507
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2515
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น แลวแตกรณี
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“อาหารควบคุมเฉพาะ” หมายความวา อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนอาหารที่อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน
“ตํ า รับ อาหาร” หมายความวา รายการของวั ต ถุ ที่ ใช เป น ส ว นประกอบอาหาร
ซึ่งระบุน้ําหนักหรือปริมาณของแตละรายการ
“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหารไมวาดวยการใสหรือหอหรือ
ดวยวิธีใด ๆ
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“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ
ที่แสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงแตง และหมายความรวมถึงแบงบรรจุดวย
“จําหนาย” หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในทางการคา หรือการมีไวเพื่อจําหนายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตอาหาร
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการดวย
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอาหาร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 6 เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
(2) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท
ชนิด หรือลักษณะของอาหารนั้น ๆ ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตลอดจนหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย
(3) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (1) และ
จะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย ดวยหรือไมก็
ได
(4) กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายรวมทั้งการใชสีและเครื่องปรุง
แตงกลิ่นรส
(5) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชวัตถุเจือปนในอาหาร การใชวัตถุกันเสีย
และวิธี ป องกั น การเสี ย การเจื อสี หรือวั ตถุ อื่ น ในอาหารที่ ผลิ ตเพื่ อจํ าหน าย นํ าเข าเพื่ อจํ าหน าย หรือที่
จําหนาย
(6) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ
ตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย
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(7) กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
เพื่อปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย เปนอาหารไมบริสุทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(8) กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(9) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึด
การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวิชาการ ซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง
(10) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือ
ที่จําหนาย ซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและ
วิธีการโฆษณาในฉลาก
หมวด 1
คณะกรรมการอาหาร
มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอาหาร” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัย
หรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการหรือผูแทน อธิบดีกรมการคาภายในหรือผูแทน อธิบดี
กรมศุลกากรหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน
เกาคน ในจํานวนนี้ จะตองตั้งจากผูแทนของผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นํ าเขาหรือจําหนาย
อาหารไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
ใหรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและเลขานุการ
และใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาหาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา 8 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา ความเห็น แกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาต
แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การออกประกาศตามมาตรา 6
(2) การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 19
(3) การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 39
(4) การปฏิบัติการตามมาตรา 44
(5) การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46
มาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี ก รรมการพ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ รั ฐ มนตรี อ าจแต ง ตั้ ง ผู อื่ น เป น
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 11 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด
มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ใหนําความในมาตรา 11 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 13 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา และใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือสิ่งใดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาได
หมวด 2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
มาตรา 14 ห ามมิ ให ผู ใดตั้ งโรงงานผลิ ตอาหารเพื่ อจํ าหน าย เว นแต ได รับใบอนุ ญ าตจากผู
อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15 ห า มมิ ให ผู ใดนํ า เข าซึ่ งอาหารเพื่ อ จํ าหน า ย เว น แต จ ะได รับ ใบอนุ ญ าตจากผู
อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 บทบัญญัติมาตรา 14 และมาตรา 15 ไมใหใชบังคับแก
(1) การผลิตอาหารหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว ซึ่งไดรับใบอนุ ญาตเฉพาะ
คราว
จากผูอนุญาต
(2) การผลิตอาหารหรือนําเขาหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง สําหรับ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
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ผูที่ไดรับการยกเวนตาม (1) และ (2) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 17 ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16(1) ใหคุมกัน
ถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปน
การสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
มาตรา 18 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอน
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอดั ง กล า วแล ว จะประกอบกิ จ การต อ ไปก็ ได จ นกว า ผู อ นุ ญ าตจะสั่ ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาต
ใหยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหาร ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือ
ผูขออนุญาตยายสถานที่ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหยาย
สถานที่ดังกลาวนั้น
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย
อุทธรณ ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญ าตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมี คําขอของ
ผูอุทธรณ
หมวด 3
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร
มาตรา 20 หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผลิต นําเขา หรือเก็บอาหาร
นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา 21 หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหาร
เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหายหรือถูกทําลาย
ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 23 ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปด
เผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาซึ่งอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาต และตองติดหรือจัดปาย
แสดงสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเขาที่ไดรับอนุญาตไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยใหเห็นไดงายดวย
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มาตรา 24 เพื่อประโยชนในการสงออก และเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับอนุญาตผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะเพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ผูอนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะ
คราวใหผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวาง
ประเทศ ไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 ก็
ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ
หมวด 4
การควบคุมอาหาร
มาตรา 25 หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย ซึ่งอาหารดังตอไปนี้
(1) อาหารไมบริสุทธิ์
(2) อาหารปลอม
(3) อาหารผิดมาตรฐาน
(4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์
(1) อาหารที่มีสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของ
อาหารนั้นลดลง เวนแตการเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่แลว
(3) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
(4) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
(5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ
มาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม
(1) อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออก
เสียทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่ออาหารแทนั้น
(2) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใด และจําหนายเปน
อาหารแทอยางนั้น
(3) อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความ
ชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้น
(4) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ
ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต
(5) อาหารที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวา สวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหาร
ขาดหรือเกินรอยละสามสิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจน
ทําใหเกิดโทษหรืออันตราย
มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐาน ไดแก อาหารที่ไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) แตไมถึงขนาดดังที่กําหนดไวในมาตรา 27(5)
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มาตรา 29 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา 25(4)
(1) ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ
(2) มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรือ
(3) มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม
มาตรา 30 เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะ หรือใหปราศจากอันตราย
แกผูบริโภค ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ
(1) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร ดัดแปลง
แกไข สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
(2) สั่งใหงดผลิตหรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่
ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค
(3) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผล
จากการตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา
27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัย
ของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุ
ขอความดังตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมทั้งชนิดและ
ลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับ
ครั้งที่ผลิตหรือนําเขา ก็ใหระบุชื่อทางการคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี
(ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุ
ชื่อผูจําหนายและสถานที่จําหนาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
มาตรา 31 ผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผูใดจะผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะจะต องนําอาหารนั้ น มาขอขึ้น ทะเบียนตํารับอาหารต อผู อนุ ญ าตเสียก อน และเมื่อไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาได
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 32 เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา 6(1) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 ซึ่งผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารจนกวาจะไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 เวนแตผูอนุญาตจะไดสั่งใหทําการผลิตตอไปไดเปนการชั่วคราว
ภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา 33 เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา 6(1) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 15 ซึ่งนําหรือ
สั่ ง อาหารควบคุ ม เฉพาะเข า มาในราชอาณาจัก รอยู ก อ นวั น ที่ ป ระกาศกํ า หนด นํ า อาหารนั้ น มาขอขึ้ น
ทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแต
ผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
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มาตรา 34 ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะตองผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไว
มาตรา 35 การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ตองแจงรายการหรือรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร
(2) ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของอาหาร
(3) ขนาดบรรจุ
(4) ฉลาก
(5) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต
(6) ผลการตรวจวิ เคราะห อาหารจากส วนราชการหรือสถาบั นที่ คณะกรรมการ
กําหนด
(7) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
มาตรา 36 การแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอแก ไขรายการทะเบี ย นตํ า รับ อาหารและการอนุ ญ าตให แ ก ไขรายการ
ทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแตทะเบียนตํารับ
อาหารที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา 39
มาตรา 38 ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารเพื่อใหอาหารนั้น
ปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขตํารับ
อาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวไดตามที่เห็นสมควรหรือตามความจําเปน เพื่อใหอาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค
มาตรา 39 อาหารใดที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไวแลว หากภายหลังปรากฏวาอาหารนั้นมี
รายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไว หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหาร
ที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภคและไมอาจแกไขตํารับอาหารไดตามมาตรา 38 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเพิกถอน
ทะเบียนตํารับอาหารนั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 40 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเปนเท็จ
หรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
มาตรา 41 ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใด
เพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นให
ผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
มาตรา 42 เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภค ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปน
หนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณา ระงับการโฆษณา
อาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา 41
(2) ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับ
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การผลิต การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณา อาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมี
คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา

11
หมวด 6
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 43 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้
(1) เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่ทําการของผูผลิต ผูเก็บรักษา ผูจําหนาย รวมทั้งสถานที่ทําการของผูนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
อาจเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุอาหารและเอกสารที่
เกี่ยวกับอาหารดังกลาวได
(3) นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห
(4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน
(5) ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ
ภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไมถูกตอง
ตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6(6)
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา 44 อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวหรือเก็บมาตาม
มาตรา 43 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่แนนอนวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26
เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 25(4) หรือเปนภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัย
ของประชาชน หรือมีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา
6(6) ถามิไดมีการฟองคดีตอศาล ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งทําลาย หรือปฏิบัติ
การอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได
มาตรา 45 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูรับ
อนุญาตหรือผูเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 7
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 46 เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญั ตินี้ หรือในกรณี ที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวา
อาหารซึ่งผลิตโดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27
เปนอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 เปนอาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ
ผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได
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ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ผูรับอนุญาตผูใดไดกระทําความผิดตามมาตรา 26
หรือมาตรา 27 ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
คําสั่งพักใชใบอนุญ าตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับอนุญ าต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่งใหปดคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผย
ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่จําหนาย หรือสถานที่ทําการของผูรับอนุญาต และ
ใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
ผูรับ อนุญ าตซึ่งถู ก สั่งพั ก ใชใบอนุ ญ าตหรือเพิ ก ถอนใบอนุญ าตมีสิท ธิอุทธรณ ตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตให
เปนคุณแกผูอุทธรณได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคสี่ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหถือวา การผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย ซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปนการฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 15
วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี
หมวด 8
บทกําหนดโทษ
มาตรา 47 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(4)(5) หรือ (9) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 48 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(7) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 50 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(8) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
สองปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 51 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(10) ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา 52 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 13 หรือขัดขวางหรือ
ไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 54 ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 16(1)
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 16 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 55 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 20 หรือมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท
มาตรา 56 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท
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มาตรา 57 ผูรับอนุญาตผูใดนําอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นเพื่อสงออกไปจําหนายนอก
ราชอาณาจักรมาจําหนายในราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
และปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา 58 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(1) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(2) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับ
ตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 60 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(3) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 61 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 62 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 30(1)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 63 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 30(2) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 64 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา 31 ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 66 ผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 68 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 38 ตองระวาง
โทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 69 ผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย อาหารที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ตํารับอาหารตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 70 ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา 40 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตรา 41 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 72 ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอยกวาหารอย
บาทแตไมเกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 73 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60
มาตรา 61 หรือมาตรา 69 เปนการกระทําความผิดโดยจําหนายปลีกใหแกผูบริโภคโดยตรง ผูกระทํา
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูนั้น
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กระทําความผิดอีกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิดครั้งกอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 74 ผูรับอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว
โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกิน
หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ
มาตรา 75 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได
บทเฉพาะกาล
มาตรา 76 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูไดรับอนุญาตดังกลาวประสงค
จะดําเนินกิจการตอไปและไดยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามใบอนุ ญ าตเดิ ม ไปได จ นกว าจะได รับ ใบอนุ ญ าตใหม หรือ ถึงวัน ที่ ผูอ นุ ญ าตได แจ งให ท ราบถึ ง การ
ไมอนุญาต และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
มาตรา 77 ใบรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตไว และฉลากที่ไดออกใหตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชไดสามปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 78 ให ผู ผ ลิ ต หรื อนํ าเข าซึ่ งอาหารอยู ก อนวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช บั งคั บ มาขอ
อนุญาต
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอ
อนุญาตแลวใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการ
ไมอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
(96 ร.จ. 1 ตอนที่ 79 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2522)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารที่ใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและยังไมมี
บทบัญญัติคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคที่รับกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหม
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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อัตราคาธรรมเนียม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ฉบับละ 10,000 บาท
ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 20,000 บาท
ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว
ฉบับละ 2,000 บาท
ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเปนการเฉพาะคราว
ฉบับละ 2,000 บาท
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฉบับละ 5,000 บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฉบับละ 500 บาท
การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ

