พระราชบัญญัติ
อาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ ยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗
(๒) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แตไม
รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และ
เครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“อาหารควบคุมเฉพาะ” หมายความวา อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนอาหารที่
อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน
“ตํารับอาหาร” หมายความวา รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหารซึ่งระบุน้ําหนักหรือปริมาตร
ของแตละรายการ

-๒“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหารไมวาดวยการใสหรือหอหรือดวยวิธีใด ๆ
“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ที่แสดงไวที่อาหาร ภาชนะ
บรรจุอาหาร หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงแตงและหมายความรวมถึงแบงบรรจุดวย
“จําหนาย” หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในทางการคา หรือการมีไวเพื่อจําหนายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตอาหาร
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณี ที่นิติบุคคลเปนผูรับ
ใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการดวย
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอาหาร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม
และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
(๒) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภทชนิด หรือลักษณะของ
อาหารนั้น ๆ ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายตลอดจนหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อ
จําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย
(๓) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (๑) และจะกําหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายดวยหรือไมก็ได
(๔) กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารที่
ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย รวมทั้งการใชสีและเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

-๓(๕) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชวัตถุเจือปนในอาหาร การใชวัตถุกันเสีย และวิธีปองกัน
การเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย
(๖) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุตลอดจนการหามใชวัตถุใด
เปนภาชนะบรรจุอาหารดวย
(๗) กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารเพื่อปองกันมิใหอาหารที่
ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(๙) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึดการอายัด และ
การตรวจวิเคราะหทางวิชาการซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง
(๑๐) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนายหรือที่จําหนาย ซึ่งจะตอง
มีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการโฆษณาในฉลาก
หมวด ๑
คณะกรรมการอาหาร
---------------------มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอาหาร”ประกอบดวยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมการ
แพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
บริการหรือผูแทนอธิบดีกรมการคาภายในหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหมผูแทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเกาคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูแทนของผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขาหรือ
จําหนายอาหารไมเกินสี่คนเปนกรรมการ
ใหรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและเลขานุการ และให
ผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาหารเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา ความเห็นแกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาต แลวแต
กรณี ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๖
(๒) การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๙
(๓) การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๙
(๔) การปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔

-๔(๕) การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูที่
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ใหนําความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ
เรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา และใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ได
หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
-------------------------------

-๕มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ไมใหใชบังคับแก
(๑) การผลิตอาหารหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว ซึ่งไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผูอนุญาต
(๒) การผลิตอาหารหรือนําเขาหรือสงออกซึ่งอาหาร เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
ผูที่ไดรับการยกเวนตาม (๑) และ (๒) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ (๑) ใหคุมกันถึง
ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่งเปนการ
กระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุม
ได
มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่
สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อ
ไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหยาย
สถานที่ผลิต สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือผูขออนุญาตยายสถานที่
ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออก
ใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหยายสถานที่ดังกลาวนั้น
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

-๖ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ
หมวด ๓
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร
--------------------------------มาตรา ๒๐ หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผลิต นําเขาหรือเก็บอาหารนอก
สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา ๒๑ หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารเวนแตไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับ
อนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและการออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยเห็นได
งาย ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาซึ่งอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตและตองติดหรือจัดปายแสดงสถานที่ผลิต หรือ
สถานที่นําเขาที่ไดรับอนุญาตไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยใหเห็นไดงายดวย
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการสงออก และเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุม
เฉพาะเพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ผูอนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราว ใหผูรับอนุญาต
ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวา
คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ก็ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ
หมวด ๔
การควบคุมอาหาร
------------------------มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายซึ่งอาหารดังตอไปนี้

-๗(๑) อาหารไมบริสุทธิ์
(๒) อาหารปลอม
(๓) อาหารผิดมาตรฐาน
(๔) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๖ อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์
(๑) อาหารที่มีสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย
(๒) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้นลดลง เวนแต
การเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว
(๓) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
(๔) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
(๕) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ
มาตรา ๒๗ อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม
(๑) อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออกเสียทั้งหมดหรือ
บางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่ออาหารแทนั้น
(๒) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใดและจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น
(๓) อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความชํารุดบกพรองหรือ
ความดอยคุณภาพของอาหารนั้น
(๔) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพปริมาณ ประโยชน หรือ
ลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต
(๕) อาหารที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๒)
หรือ (๓) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวาสวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหารขาดหรือเกินรอยละสามสิบจากเกณฑ
ต่ําสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษหรืออันตราย
มาตรา ๒๘ อาหารผิดมาตรฐานไดแกอาหารที่ไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๖ (๒) หรือ (๓) แตไมถึงขนาดดังที่กําหนดไวในมาตรา ๒๗ (๕)
มาตรา ๒๙ อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา ๒๕ (๔)
(๑) ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ
(๒) มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรือ
(๓) มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม

-๘มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะหรือใหปราศจากอันตรายแกผูบริโภค
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ
(๑) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร ดัดแปลงแกไขสถานที่ผลิต หรือ
สถานที่เก็บอาหาร
(๒) สั่งใหงดผลิต หรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่ปรากฏจากผลการ
ตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค
(๓) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวา
อาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ หรือเปนอาหารปลอม ตามมาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารผิดมาตรฐาน
ตามมาตรา ๒๘ หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใด
ประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือ
ภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขาก็ใหระบุชื่อทาง
การคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวยแลวแตกรณี
(ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุชื่อผูจําหนายและสถานที่
จําหนายพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น
หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
--------------------------------มาตรา ๓๑ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผูใดจะผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุม
เฉพาะจะตองนําอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตอผูอนุญาตเสียกอนและเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาได
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ซึ่งผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารจนกวาจะไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ตามมาตรา ๓๑ เวนแตผูอนุญาตจะไดสั่งใหทําการผลิตตอไปไดเปนการชั่วคราว ภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๓๓ เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ซึ่งนําหรือสั่ง
อาหารควบคุมเฉพาะเขามาในราชอาณาจักรอยูกอนวันที่ประกาศกําหนดนําอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตาม
มาตรา ๓๑ ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลา
ดังกลาวให

-๙มาตรา ๓๔ ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะตองผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุม
เฉพาะใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไว
มาตรา ๓๕ การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ตองแจงรายการหรือรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่ออาหาร
(๒) ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของอาหาร
(๓) ขนาดบรรจุ
(๔) ฉลาก
(๕) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต
(๖) ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
มาตรา ๓๖ การแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร และการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแตทะเบียนตํารับอาหารที่ถูกสั่ง
เพิกถอนตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร เพื่อใหอาหารนั้นปลอดภัยใน
การบริโภค หรือเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขตํารับอาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว
ไดตามที่เห็นสมควรหรือตามความจําเปนเพื่อใหอาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค
มาตรา ๓๙ อาหารใดที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไวแลว หากภายหลังปรากฏวาอาหารนั้นมี
รายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไว หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารที่ไมปลอดภัย
ตอผูบริโภคและไมอาจแกไขตํารับอาหารไดตามมาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารนั้นได
การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๐ หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จหรือเปน
การหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใดเพื่อ
ประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณา
กอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได

- ๑๐ มาตรา ๔๒ เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภคใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นวาเปน
การโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา ๔๑
(๒) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การนําเขา การ
จําหนาย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่
โฆษณา
หมวด ๖
พนักงานเจาหนาที่
----------------------มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ทําการของ
ผูผลิต ผูเก็บรักษา ผูจําหนาย รวมทั้งสถานที่ทําการของผูนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหวางเวลาทํา
การเพื่อตรวจสอบ ควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อาจเขาไปในสถานที่หรือ
ยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุอาหารและเอกสารที่เกี่ยวกับอาหารดังกลาวได
(๓) นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห
(๔) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัย
ของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน
(๕) ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอมหรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖)
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๔ อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไว หรือเก็บมาตามมาตรา ๔๓
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่แนนอนวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ เปนอาหารปลอมตาม
มาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเปนอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๕ (๔)
หรือเปนภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชนหรือมีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพ

- ๑๑ หรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) ถามิไดมีการฟองคดีตอศาล ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาจสั่งทําลาย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูรับอนุญาต
หรือผูที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๗
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
------------------------มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวาอาหารซึ่งผลิตโดยผูรับอนุญาต
ผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ เปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เปนอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เปน
อาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟองผูรับ
อนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได
ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ผูรับอนุญาตผูใดไดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖ หรือ
มาตรา ๒๗ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณี
ที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง ใหปดคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต
สถานที่นําเขา สถานที่จําหนาย หรือสถานที่ทําการของผูรับอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแต
วันที่ปดคําสั่ง
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตใหเปนคุณแกผูอุทธรณได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคสี่ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือ
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหถือวาการผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนายซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะในระหวางถูก
สั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปนการฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี

- ๑๒ หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
----------------------มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๔) (๕) หรือ (๙) ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท
มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๗) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๐ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๘) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป
และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๑๐) ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๕๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ หรือขัดขวางหรือไมอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
ป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๕๕ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท
มาตรา ๕๖ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
มาตรา ๕๗ ผูรับอนุญาตผูใดนําอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นเพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักร
มาจําหนายในราชอาณาจักรอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

- ๑๓ มาตรา ๕๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๒) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๖๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา
๓๐ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๓ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา ๖๔ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษ
ปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา ๖๙ ผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายอาหารที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับ
อาหารตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

- ๑๔ มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกินหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา ๗๓ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐
มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๙ เปนการกระทําความผิดโดยจําหนายปลีกใหแกผูบริโภคโดยตรง ผูกระทําความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูนั้นกระทําความผิดอีกภายในหกเดือนนับแต
วันที่ไดกระทําความผิดครั้งกอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผูรับอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่น
คําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่
ใบอนุญาตขาดอายุ
มาตรา ๗๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
บทเฉพาะกาล
-------------------มาตรา ๗๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูไดรับอนุญาตดังกลาวประสงคจะดําเนินกิจการตอไป
และไดยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมไปไดจนกวาจะไดรับ
ใบอนุญาตใหม หรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการให
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
มาตรา ๗๗ ใบรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตไว และฉลากที่ไดออกใหตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชไดสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๘ ใหผูผลิตหรือผูนําเขาซึ่งอาหารอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาขออนุญาตตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตแลวใหดําเนิน
กิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

- ๑๕ อัตราคาธรรมเนียม
----------------------(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหาร
(๒) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(๓) ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการ
เฉพาะคราว
(๔) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว
(๕) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
(๖) ใบแทนใบอนุญาต
(๗) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร
(๘) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ แตละฉบับ

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐

บาท

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐

บาท

ฉบับละ ๒,๐๐๐

บาท

ฉบับละ ๒,๐๐๐
ฉบับละ ๕,๐๐๐
ฉบับละ
๕๐๐

บาท
บาท
บาท

ฉบับละ

บาท

๕๐๐

- ๑๖ หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารที่ใชอยู
ในปจจุบันมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและยังไมมีบทบัญญัติคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคที่
รัดกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ขอสังเกต
คําวา “อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ” ไดแกไขเปน “อธิบดีกรมควบคุมโรค” ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
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