






 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 



สารบัญ 
 
  หนา 

1 
2 

การควบคุมวัตถุอันตรายทีใ่ชในการเกษตร 
การควบคุมการนําเขา 

1 

 2.1  อาหารสําเร็จรูปและวัตถดุิบที่ใชในการผลิตอาหาร  (ยกเวน กุง  ปลาทูนา  เนื้อสัตว) 1 
 2.2  ยาและเภสัชเคมีภัณฑ 5 
3 การควบคุมการผลิตอาหาร  
 3.1  การควบคมุปจจัยการผลติที่เปนยาสัตว เภสัชเคมีภณัฑ 9 
 3.2  การควบคมุการผลิตอาหาร 12 
 3.3  การควบคมุการผลิตในฟารมเลีย้งสัตว 16 
4 การควบคุมการจําหนายอาหารในซุปเปอรมารเก็ต  ตลาดสด สถานที่จําหนายอาหาร รานอาหาร หาบเร และแผงลอยในที/่ทางสาธารณะ 16 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหป 2547 เปนปแหงสุขอนามัย เพื่อรณรงคและเผยแพรคุณภาพ และมาตรฐานอาหารของไทย ใหเปนที่รูจักแพรหลาย

และกวางขวางออกไปทั้งในประเทศและตางประเทศ และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดมอบใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก 
ในการประสานแผนยุทธศาสตรดานอาหาร  

  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อใหอาหารที่ผลิต และบริโภคในประเทศมีความปลอดภัยไดมาตรฐานทัดเทียมกับสากล นําไปสูการเปนครัวของโลก ภายใตยุทธศาสตร 
การดําเนินงานประกอบดวย ยุทธศาสตร 5 ดาน ไดแก 

1. ดานการพัฒนา มาตรฐาน กฎหมายใหเปนสากล 
2. ดานความเขมแข็งในการกํากับ ดูแล ใหอาหารปลอดภัย 
3. ดานการพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค 
4. ดานการพัฒนาบุคลากร และกระบวนงาน 
5. ดานการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ 

และกําหนดเปาหมายตัวชี้วดัที่สําคัญดังนี้ คือ 
1. ปจจัยที่เกี่ยวของในการผลิตอาหาร ควรไดจากการผลิตตามวิธีการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice หรือ GAP) การควบคุม

การนําเขา และ การกระจายวัตถุอันตรายและเภสัชเคมีภัณฑไปใชในทางที่ผิด  
2.  อาหารสด ตองไมมีสารปนเปอนที่เปนอันตราย และสารตกคางจากยาฆาแมลงอยูในระดับที่ปลอดภัย สถานที่จําหนายอาหารสดตองจําหนาย

อาหารสดที่ปลอดภัย โดยจะตองมีปายอาหารปลอดภัยแสดงใหผูบริโภคทราบ 
3.  ตลาดสด ตองปรับปรุงดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดอยางนอย 13 ขอ และตลาดสด 

ที่พัฒนาปรับปรุงไดมาตรฐาน ตลาดสด นาซื้อ ตองมีปายรับรอง “ตลาดสด นาซื้อ”  
4.  อาหารแปรรูป ตองมีคุณภาพ และ มีเครื่องหมาย อย.  สถานที่ผลิตอาหารตองผานเกณฑมาตรฐานตามหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดี (GMP)  
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5. อาหารปรุงจําหนาย ตองสะอาด มีคุณภาพ ปลอดภัย และ สถานที่จําหนายตองสะอาด ถูกสุขลักษณะผานเกณฑที่กําหนด และตองมี 
ปายอาหารสะอาด รสชาติอรอย ( Clean Food Good Taste )  

6. ประชาชนผูบริโภค มีความรู มีพฤติกรรมที่ถูกตองในการเลือกซื้อ ประกอบ ปรุงอาหารและบริโภคอาหารอยางปลอดภัย 

ในชวงที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินงานมาเปนลําดับ ตั้งแต 30 พฤษภาคม 2546 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดออก
ประกาศกระทรวงเรื่อง อาหารปลอดภัย กําหนดมาตรการสําคัญ 6 ขอ เกี่ยวกับสารปนเปอนในอาหารที่ผลิต นําเขา และจําหนาย มาตรฐานรานปรุงประกอบ
อาหาร สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่ตองได GMP และมาตรการหามนําเขาสารเคมีที่มีปญหา  

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการประสานการดําเนินงานรวมกับทุกกระทรวง และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคเอกชน และเครือขาย 
ภาคประชาชน เพื่อดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแตผลการดําเนินงานเพื่อควบคุม กํากับ ยังมีปญหาทั้งในดานการบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่ 
มีสวนรับผิดชอบตอความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงเสนอใหมีการกําหนดแนวทางเรงรัดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  ดังนี้ 

 

กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
1. การรณรงค 

1.1 ตลาดสด  กําหนดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และ 
ลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล 8 ขั้นตอน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หากในกรณี
เกิดโรคระบาด ควรลางตลาดอยางถูกหลักสุขาภิบาล อยางนอยสัปดาหละ  
1 ครั้ง  

 
 

1.2 จัดตั้งกลุมอย.นอยในโรงเรยีนมัธยม และประถมขยายโอกาสประมาณ 
10,256 แหง 

 

 
ขอ 1.1 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กรุงเทพมหานคร 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ภาคเอกชน 
 
ขอ 1.2 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงศกึษาธิการ 
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กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
1.3 การจัดมหกรรมอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด เขต และประเทศ 
 
 
1.4 การสรางกระแสทางสื่อสารมวลชนใหผูบริโภค ผูผลิต ตระหนัก และเรงรัด

การออกเครื่องหมายรับรองของทางราชการใหผูบริโภคเลือกซื้อ เลือกบริโภค 
1.5 ประชาสัมพันธใหผูบริโภคซื้อสินคาจากฟารมหรือแหลงผลิตที่ผานการ

ตรวจสอบรับรองแลว 
1.6 ประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจักตราสัญลักษณและปายรับรองตลาดสด นาซื้อ 

เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาจากตลาดสดที่ผานการพัฒนาปรับปรุงไดรับ
การรับรองแลว 

 
2. การบังคับใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจัง 

2.1 การนําเขาอาหารและปจจยัการผลิต 
-  พรบ.อาหาร (พ.ศ.2522) 

             -  พรบ.ยา  (พ.ศ.2510) 
-  พรบ.ศุลกากร  (พ.ศ.2469) 
-  พรบ.การสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา   
    (พ.ศ.2522)  
-  พรบ.การสาธารณสุข (พ.ศ.2535) 
-  พรบ.รกัษาความสะอาด 

ขอ 1.3 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- ผูวาราชการจังหวัด 
ขอ 1.4-1.6 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
ขอ 2.1 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงพาณิชย 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 
2.2 การผลิตอาหาร 

-  ฟารม 
-  โรงฆาสัตว 
-  สถานทีผ่ลติอาหาร 

2.3 ตลาดสด ซุปเปอรมารเก็ต รานอาหาร หาบเร แผงลอย 
-  พรบ.สาธารณสุข  (พ.ศ.2535) 
-  พรบ.รกัษาความสะอาด 
-  พรบ.อาหาร  (พ.ศ.2522) 
 

3. การติดตามประเมินผลภาพรวมความปลอดภัยดานอาหารที่มีสวนเกี่ยวของ 
หลายกระทรวง 

ขอ 2.2 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
 
ขอ 2.3 
- กระทรวงมหาดไทย 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- กระทรวงสาธารณสุข 
 
- คณะกรรมการแหงชาติ 

ดานอาหาร 

   ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารประสบผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดพิจารณา
ใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อเรงรัดการดําเนินงานโครงการความปลอดภัยดานอาหาร ซึ่งประกอบดวย 

1. การควบคุมการนําเขา  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหาร อาหารสําเร็จรูป ยา  เภสัชเคมีภัณฑ  และสารเคมีวัตถุอันตรายกําจัดศัตรูพืช  
การเพิ่มมาตรการตรวจสอบปริมาณสารพิษตกคาง เชื้อจุลินทรียที่อันตรายในผัก ผลไม 

2. การควบคุมการผลิตอาหารอยางครบวงจร ไดแก  
2.1 การควบคุมปจจัยการผลิตที่เปนผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ 
2.2 การควบคุมการผลิตอาหาร 
2.3 การควบคุมการผลิตในการเลี้ยงสัตว 

3. การควบคุมการจําหนายอาหารในซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด สถานที่จําหนายอาหาร  รานอาหาร หาบเร และแผงลอยในที่/ ทางสาธารณะ  
โดยใชแนวทางรวมกันตามคูมือการใชมาตรการทางกฎหมาย เพื่อเรงรัดการดําเนินงานโครงการความปลอดภัยดานอาหาร  ฉบับนี้  
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คูมือการใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อเรงรัดการดําเนินงานโครงการความปลอดภัยดานอาหาร 
มาตรการ/วิธีดําเนินการ พรบ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.  การควบคุมวัตถุอันตราย
ที่ใชในการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
2. การควบคุมการนําเขา 
2.1 อาหารสําเร็จรูปและ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
อาหาร (ยกเวนกุง  ปลา
ทูนา  เนื้อสัตว) 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ. 
วัตถุอันตราย
(พ.ศ. 2535) 

 
 
 
 
 

พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 

พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 

1.  หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก 
หรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 
ตามมาตรา 18(4) และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
1.  หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย  เวน
แตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต  ตามมาตรา 15 
 

2. หามนําเขาอาหารที่มีประกาศฯ หามนําเขาตาม 
มาตรา 6(8) 
 
 
 
3. หามนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงอันตรายที่ไมมี
หนังสือรับรองวาไดมาตรฐาน ตามกฎกระทรวง 
(อยูระหวางนําเสนอ รมว.พิจารณาลงนามใน
กฎกระทรวง) 

มาตรา 74  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งลานบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
มาตรา 53 ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
มาตรา 50 ผูใดนําเขาอาหาร ฝาฝนประกาศฯ ที่
ออกตาม มาตรา 6(8) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 
6 เดือน ถึง 2 ป   และปรับตั้งแตหาพันถึงสอง
หมื่นบาท 
 
ไมมีบทกําหนดโทษเฉพาะ  หากมีการฝาฝน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจสั่งให
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็น สมควร  
 

-  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
-  กระทรวงกลาโหม 
-  กระทรวงมหาดไทย 
-  กระทรวงสาธารณสุข 
-  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ 
    สิ่งแวดลอม 
-  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พรบ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 พ.ร.บ.อาหาร 

(พ.ศ.2522) 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 
 
 
 
พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

4. ผูนําเขาอาหารเพื่อจําหนาย ตองนําเขาอาหารที่
มีการใชสีและวัตถุเจือปนอาหารถูกตองตามที่
ไดรับอนุญาตหรือตามประกาศที่ออกตามความ
ในมาตรา 6(4) (5) และหากนอกเหนือจากที่     
ประกาศฯ กําหนดตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
5. ผูนําเขาอาหารเพื่อจําหนาย ตองนําเขาอาหารที่
มีการแสดงฉลากถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตหรือ
ตามที่ประกาศที่ออกตามความในมาตรา 6(10) 
 
 
6. หามนําเขาเพื่อจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์ตาม
มาตรา 26 
 
 
 
7. หามนําเขาเพื่อจําหนายอาหารปลอมตาม 
มาตรา 27 
 
 
8. หามนําเขาเพื่อจําหนายอาหารผิดมาตรฐาน
ตามมาตรา 28 

ผูใดนําเขาอาหารเพื่อจําหนายที่มีการใชสีและ
วัตถุเจือปนอาหารไมตรงตามที่ไดรับอนุญาต
หรือฝาฝนประกาศทิ่ออกตามความในมาตรา 
6(4) (5) มีโทษตามมาตรา 47 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
 
ผูใดนําเขาอาหารเพื่อจําหนายที่มีการแสดงฉลาก
ไมถูกตองฝาฝนประกาศ ซึ่งออกตามความใน
มาตรา 6(10) มีโทษตามมาตรา 51 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
 
ผูใดนําเขาอาหารเพื่อจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์
ตามมาตรา 26 ฝาฝนมาตรา 25(1) มีโทษตาม
มาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
ผูใดนําเขาอาหารเพื่อจําหนายอาหารปลอมตาม
มาตรา 27 ฝาฝนมาตรา 25(2) มีโทษตามมาตรา 
59 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป
และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ผูใดนําเขาอาหารเพื่อจําหนายอาหารผิดมาตรฐาน
ตามมาตรา 28 ฝาฝนมาตรา 25(3) มีโทษตาม
มาตรา 60 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พรบ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 พ.ร.บ.อาหาร 

(พ.ศ.2522) 
 
 
 
 

พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 

พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

9. หามนําเขาเพื่อจําหนายอาหารอื่นที่รัฐมนตรี 
กําหนดตามมาตรา 29 
 
 
 
 
10. ผูไดรับอนุญาตตามมาตรา 15 จะนําเขาซึ่ง
อาหารควบคุมเฉพาะจะตองนําอาหารนั้นมาขอ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตอผูอนุญาตเสียกอน 
 
 
 
11. เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอํานาจ 
- สั่งใหงดนําเขาซึ่งอาหารที่ปรากฎผลการ

ตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการ
บริโภค ตามมาตรา 30(2) 

- ประกาศผลการตรวจพิสู จนอาหารให
ประชาชนทราบในกรณีผลการตรวจเปน
อาหารไมบริสุทธิ์ หรืออาหารปลอมหรือ
อาหารผิดมาตราฐาน ตามมาตรา 30(3) 

 

ผู ใ ดนํ า เ ข า อ าหาร เพื่ อ จํ าหน า ยอาหารอื่ น 
ที่รัฐมนตรีกําหนดมาตรา 29 ฝาฝนมาตรา 25(4) 
มีโทษตามมาตรา 61 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
 
ผูใดนําเขาอาหารเพื่อจําหนายอาหารควบคุม
เฉพาะที่ยังไมไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารฝาฝนมาตรา 31 วรรคหนึ่ง โทษตาม
มาตรา 64 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา 63 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาต 
ซึ่งสั่งตามาตรา 30(2) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอย
บาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 
 
 
 
 
 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 
 
 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 
 

 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พรบ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 พ.ร.บ.อาหาร 

(พ.ศ.2522) 
 
 
 
 

พ.ร.บ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 
 

พ.ร.บ. ศุลกากร
(พ.ศ.2469) 

12 ผูรับอนุญาตผูใดไมไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออกตาม พ.ร.บ. นี้ 
ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํ าน าจสั่ งพั ก ใช ใบอนุญ าตและ เพิ กถอน
ใบอนุญาต ตามมาตรา 46 
 
13 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
- ยึดหรืออายัดอาหารที่สงสัยวาอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของ
ประชาชนเพื่อตรวจพิสูจน ตามมาตรา 43(4) 

- ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์อาหารปลอม 
หรืออาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 43 (5) 

 
 การหามนําเขา 
1 หามนําเขาอาหารที่ประกาศหามนําเขาตาม  
พ.ร.บ. อาหาร (พ.ศ. 2522)  
2. หามนําเขาของตองกํากัดโดยไมไดรับอนุญาต 

การนําเขาเพื่อจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใหถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เปนการฝาฝนมาตรา 15 มีบทลงโทษตามมาตรา
53 จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 

 
 
มาตรา 27 ผูใดนําหรือพาของตองกํากัดหรือของ
ตองหามเขามาในพระราชอาณาจักรไทยหรือ
หลีกเลี่ยงขอหามหรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของนั้น 
สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับเปนเงินสี่เทา
ราคาของ ซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลวหรือ
จําคุกไมเกินสิบปหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 
 
 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 
 
กรมศุลกากร 
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
2.2  ยาและเภสัชเคมีภัณฑ  พ.ร.บ. ยา 

(พ.ศ.2510) 
 
 
 
 

พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 

1.  ผูนําเขาตองมีใบอนุญาต  
          1.1 ยาแผนปจจุบัน และเภสัชเคมีภัณฑ  
ตาม ม.12  
         1.2 ยาแผนโบราณ ตาม ม.46 
 
 
2.  นําเขาเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารออกฤทธิ์ หรือ
เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่มีสวนผสมของสาร
ออกฤทธิ์ เฉพาะดานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
[กฎกระทรวงเรื่องกําหนดหนาที่ของผูรับอนุญาต
นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
ปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารออกฤทธิ์ 
หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่มีสวนผสมของ
สารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2547  ที่ตาม ม.5 และ 
ม.27(7)] 
 
3.  ผูนําเขาเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารออกฤทธิ์ 
หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่มีสวนผสมของ
สารออกฤทธิ์ ตองขายสารที่นําเขาใหผูผลิต
เทานั้น หากนําไปขายใหผูอื่นตองขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา  [กฎกระทรวงเรื่องกําหนดหนาที่ของผูรับ
อนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันฯ พ.ศ. 2547 ที่
ตาม ม.5 และ ม.27(7)] 

 
-   ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไม

เกิน 10,000 บาท (ม.101) 
-   ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไม

เกิน 5,000 บาท (ม.111) 
 
 ฝาฝนมีโทษปรับตั้งแต 2,000 ถึง 10,000 บาท 
(ม.105) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฝาฝนมีโทษปรับตั้งแต 2,000 ถึง 10,000 บาท 
(ม.105) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
- ผูวาราชการจังหวัด 
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 พ.ร.บ. ยา 

(พ.ศ.2510) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 

4.  ผูนําเขาตองนํายาที่นําเขามาผานการ
ตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานอาหาร
และยา (ยาแผนปจจุบันและเภสัชเคมีภัณฑ ม.27 
ทวิ ยาแผนโบราณ ม.59 ทวิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาที่จะนํายาสัตวเขามา
ในประเทศตองนําตํารับยามาขอขึ้นทะเบียน เมื่อ
รับขึ้นทะเบียนแลวจึงนําเขามาในประเทศได 

- ฝาฝนมีโทษปรับตั้งแต 2,000 ถึง 10,000 บาท 
(ม.105 ทวิ) 
-  ตรวจสอบ/วิเคราะหแลวพบวาผลการวิเคราะห
ผิดมาตรฐาน หรือเปนยาปลอม พนักงาน
เจาหนาที่ (อย. ผวจ.  สสจ. ปศุสัตว ประมง ฯลฯ) 
สามารถยึดหรืออายัดยา  [ม.91(3)] หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการยาสามารถประกาศ
ผลการตรวจสอบได [ม 91(4)]  
-   ถาปรากฏวาเปนยาที่ไมปลอดภัยแกผูใชยา 
หรืออาจเปนอันตรายตอผูใชยา พนักงาน
เจาหนาที่ (อย. ผวจ. สสจ. ปศุสัตว ประมง ฯลฯ) 
มีอํานาจเรียกเก็บหรือใหผูนําเขาเรียกเก็บยาคืน
ในระยะเวลาที่กําหนด และมีอํานาจทําลายยา
ดังกลาวได [ม 91(5)] 
 
ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.123) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 6.  ผูนําเขาตองไมนําเขายาดังนี้   
 

พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 6.1 ยาปลอม (สําแดงเท็จ) [ม.72 (1)] -  ฝาฝนมีโทษจําคุกตั้งแต 1 ถึง 20 ป และปรับตั้ง

แต 2,000 ถึง 10,000 บาท   
ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาปลอม ปรับตั้งแต 

1,000 ถึง 5,000 บาท(ม.119) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 

  6.2 ยาผิดมาตรฐาน [ม.72 (2)] หรือ ยาที่
ตํารับยาถูกเพิกถอน [ม.72 (6)] 

-   ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ปและปรับไมเกิน 
5,000 บาท  

ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐาน ยาที่
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน ปรับไมเกิน 5,000 
บาท (ม.120) 

 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

  6.3 ยาเสื่อมคุณภาพ [ม.72 (3)] -   ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับไมเกิน 
3,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาเสื่อมคุณภาพ ปรับไม
เกิน 3,000 บาท (ม.121) 
 
 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

  6.4 ยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา [ม.72 (4)] -   ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.122) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 พ.ร.บ. ยา 

(พ.ศ.2510) 
6.5 ยาที่ตํารับยาถูกยกเลิก [ม.72 (5)] -   ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับไม

เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
       ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาที่ถูกยกเลิก ปรับ
ไมเกิน 5,000 บาท(ม.120) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 

 พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 

7.  ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติยา หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติยา (ม.95) 

 ฝาฝน อย. โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยา 
สามารถพักใชใบอนุญาตไดครั้งละไมเกิน 120 
วัน หรือรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดได (ม.95) 
 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด . 
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 พ.ร.บ. การ
สงออกไปนอก
และนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่ง 
สินคา พ.ศ. 2522 

ผูนําเขายา เภสัชเคมีภัณฑตองหาม (156 ชนิด) 
ตองขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชยกอนนําเขา
มาในราชอาณาจักร โดยมีหนังสือใหความ
เห็นชอบหรือหนังสือรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 

ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน 5 
เทาของมูลคาสินคา 

-  กรมศุลกากร   
-  กระทรวงพาณิชย 

 พ.ร.บ.ศุลกากร 
(พ.ศ.2469) 

หามนําเขาของตองกํากัดโดยไมไดรับอนุญาต มาตรา 27 ผูใดนําหรือพาของตองกํากัดหรือของ
ตองหามเขามาในพระราชอาณาจักรไทยหรือ
หลีกเลี่ยงขอหามหรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของ
นั้น สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับเปนเงิน
สี่เทาราคาของ ซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว
หรือจําคุกไมเกินสิบปหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

-  กรมศุลกากร   
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
3. การควบคุมการผลิตอาหาร     
3.1 การควบคุมปจจัยการผลิต 
ที่เปนยาสัตว  เภสัชเคมีภัณฑ 

พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 

1.  ผูนําเขาเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารออกฤทธิ์ 
หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่มีสวนผสมของ
สารออกฤทธิ์ ตองขายสารที่นําเขาใหผูผลิต
เทานั้น หากนําไปขายใหผูอื่นตองขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (ขายเภสัชเคมีภัณฑเขาฟารมเลี้ยงสัตวไมได)  
[กฎกระทรวงเรื่องกําหนดหนาที่ของผูรับอนุญาต
นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันฯ พ.ศ. 2547 ที่ตาม ม.5 
และ ม.27(7)] 
 

ฝาฝนมีโทษปรับตั้งแต 2,000 ถึง 10,000 บาท 
(ม.105) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

 พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 

2.  ผูผลิตยาหรือผูขายยาตองไดรับอนุญาต (ม.12) ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 
10,000 บาท (ม.101) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
- กรมปศุสัตว  
- กรมประมง 
 

 พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 

3.  ผูรับอนุญาตผลิตยาที่จะผลิตยาสัตวตองนํา
ตํารับยามาขอขึ้นทะเบียน เมื่อรับขึ้นทะเบียนแลว
จึงผลิตได 
 

ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.123) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 4 . ผูผลิตหรือผูขายยาตองไมผลิตหรือขายยาดังนี้ ฝาฝนมีโทษดังนี้ 

 
พ.ร.บ. ยา 

(พ.ศ.2510) 4.1 ยาปลอม  [ม.72 (1)]             -  ผูผลิตจําคุกตั้งแต 3 ปถึงตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต 10,000 ถึง 50,000 บาท (ม.117) 

-  ผูขาย จําคุกตั้งแต 1 ถึง 20 ป และ
ปรับตั้งแต 2,000 ถึง 10,000 บาท  (ถากระทําโดย
ไมรูวาเปนยาปลอม ปรับตั้งแต 1,000 ถึง 5,000 
บาท) (ม.119) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
- กรมปศุสัตว  
- กรมประมง 

  4.2 ยาผิดมาตรฐาน [ม.72 (2)] หรือ ยาที่
ตํารับยาถูกเพิกถอน [ม.72 (6)] 

ฝาฝนมีโทษ 
      -  ผูผลิต  จําคุกตั้งแต 2 ถึง 5  ปและ

ปรับตั้งแต 4,000 ถึง  20,000 บาท (ม.118)  ผูขาย
จําคุกไมเกิน 3 ปและปรับไมเกิน 5,000 บาท  

ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐาน 
ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน ปรับไมเกิน 
5,000 บาท  (ม.120) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  4.3 ยาเสื่อมคุณภาพ [ม.72 (3)]  ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับไมเกิน 
3,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาเสื่อมคุณภาพ 
ปรับไมเกิน 3,000 บาท (ม.121)   
หมายเหตุ  บทลงโทษนี้กําหนดไวสําหรับผูขาย
เทานั้น  

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  4.4 ยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา [ม.72 (4)] ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.122) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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มาตรการ/วิธีดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 พ.ร.บ. ยา 

(พ.ศ.2510) 
4.5 ยาที่ตํารับยาถูกยกเลิก [ม.72 (5)] ฝาฝนมีโทษ 

-  ผูผลิต  จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไม
เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.118) 

-  ผูขาย  จําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับไม
เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ถากระทํา
โดยไมรูวาเปนยาที่ถูกยกเลิก ปรับไมเกิน 5,000 
บาท) (ม.102) (ม.120) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

 พ.ร.บ. ยา 
(พ.ศ.2510) 

5.  ผูรับอนุญาตผลิตยาหรือขายยาตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติยา หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติยา (ม.95) 

- ฝาฝน อย. โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยา 
สามารถพักใชใบอนุญาตไดครั้งละไมเกิน 120 
วัน หรือรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดได (ม.95) 
- หากมีการเก็บตัวอยางยาไปตรวจสอบ/วิเคราะห
แลวพบวาผลการวิเคราะหผิดมาตรฐาน หรือเปน
ยาปลอม พนักงานเจาหนาที่ (อย. ผวจ.  สสจ.  
ปศุสัตว ประมง ฯลฯ) สามารถยึดหรืออายัดยา  
[ม.91(3)] หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการยาสามารถประกาศผลการ
ตรวจสอบได [ม 91(4)]  
-  ถาปรากฏวายาใดเปนยาที่ไมปลอดภัยแกผูใช
ยา หรืออาจเปนอันตรายตอผูใชยา พนักงาน
เจาหนาที่ (อย. ผวจ. สสจ. ปศุสัตว ประมง ฯลฯ) 
มีอํานาจเรียกเก็บหรือใหผูนําเขาเรียกเก็บยาคืน
ในระยะเวลาที่กําหนด และมีอํานาจทําลายยา
ดังกลาวได [ม 91(5)] 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
   และยา 
-  ผูวาราชการจังหวัด  
-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีการดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
3.2 การควบคุมการผลิตอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานที่ผลิตประเภทอาหารที่ กํ าหนดตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  193)  
พ.ศ.2543  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 
239)  พ.ศ.2544   เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)  พ.ศ.2543 
จํานวน 54 ชนิด  และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  (ฉบับที่ 220)  พ.ศ.2544  เรื่อง น้ํา
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)  ตอง
ผานเกณฑคะแนนการประเมิน รวมในแตละหัวขอ
ไมนอยกวา รอยละ 50 และตองไมพบขอบกพรอง
ที่รุนแรง (Major defect)  ทุกราย 
 
2. หามมิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย 
เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตตามมาตรา 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา  6(7)  
โทษตามมาตรา 49 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายโดย  
ไมไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตฝาฝนมาตรา 14  
วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 53 ตองระวาง 
โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน สาม
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 30 (2)  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา มีอํานาจสั่งให      งดผลิตอาหารที่ผลิต
โดยไมไดรับอนุญาต  หากฝาฝนคําสั่งของผู
อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 30 (2)  โทษตาม
มาตรา 63 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่น
บาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 

– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
–  ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 

ลักษณะการบังคับ 
 
3. ผูผลิตอาหารเพื่อจําหนายตองผลิตอาหารที่มีการ
ใชสีและวัตถุเจือปนอาหารถูกตองตามที่ไดรับ
อนุญาตหรือตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 
6(4) (5) และหากนอกเหนือจากที่ประกาศฯ 
กําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 
4. ผูผลิตอาหารเพื่อจําหนายตองผลิตอาหารที่มีการ
แสดงฉลากถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตหรือตาม
ประกาศที่ออกตามความในมาตรา 6(10) 
 
 
5.  หามผลิตเพื่อจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์ตาม
มาตรา 26 
 
 
 
6. ห ามผลิ ต เพื่ อ จํ าหน า ยอาหารปลอมตาม 
มาตรา 27 
 
 
 
 

บทกําหนดโทษ 
 
ผูใดผลิตอาหารเพื่อจําหนายที่มีการใชสีและ
วัตถุเจือปนอาหารไมตรงตามที่ไดรับอนุญาต
หรือฝาฝนประกาศที่ออกตามความในมาตรา  
6(4) (5) มีโทษตามมาตรา 47 ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
 
ผูใดผลิตอาหารเพื่อจําหนายที่มีการแสดงฉลาก
ไมถูกตองฝาฝนประกาศ ซึ่งออกตามความใน
มาตรา6(10) มีโทษตามมาตรา 51 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
 
ผูใดผลิตเพื่อจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์ตาม
มาตรา 26  ฝาฝนมาตรา 25(1)  มีโทษตาม
มาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
 
ผูใดผลิตเพื่อจําหนายอาหารปลอมตามมาตรา 
27 ฝาฝนมาตรา 25(2)  มีโทษตามมาตรา 59 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบปและ
ปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 

หนวยงานรับผิดชอบ 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 
 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการบังคับ 
 

7. หามผลิตเพื่อจําหนายอาหารผิดมาตรฐานตาม 
มาตรา 28 
 
 
 
8. ผูผลิต (กรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด) ผลิต
อาหารที่ ปรากฏผลการตรวจพิสูจนวา เปนอาหาร
ไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเปนอาหารปลอม
ตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตาม
มาตรา 28 หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะ
บรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตราย
เมื่อใชบรรจุอาหาร 
 
9. ผู รับอนุญาตผลิตอาหาร  ที่ผลิตอาหารซึ่ ง
ปรากฏผลการตรวจพิสูจนวาไมควรแกการบริโภค 
 
 
 
 
 
 

 

บทกําหนดโทษ 
 
ผูใดผลิตเพื่อจําหนายอาหารผิดมาตรฐานตาม 
มาตรา 28  ฝาฝนมาตรา 25(3)  มีโทษตาม
มาตรา 60  ตองระวางโทษปรับไมเกิน หาหมื่น
บาท 
 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 (3) สํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา มีอํานาจสั่งใหประกาศ
ผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบ
โดยให ระบุ ชื่อ ผู ผลิต  พรอมทั้ งชนิดและ
ลักษณะของอาหารในภาชนะบรรจุนั้น และถา
อาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมี ชื่อทาง
การคา หรือลําดับครั้งที่ผลิตก็ใหระบุชื่อทาง
การคา และลําดับครั้งที่ผลิตนั้นดวย  
 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 (2) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา มีอํานาจสั่งใหงด
ผลิตอาหารที่ปรากฏผลการตรวจพิสูจนวาเปน
อาหารไมควรแกการบริโภค  
         หากฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตาม
มาตรา 30 (2)  โทษตามมาตรา 63 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับเปน
รายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไม
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 

หนวยงานรับผิดชอบ 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
–  ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
–  ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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มาตรการ/วิธีการดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 พรบ.อาหาร 

(พ.ศ.2522) 
 
 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 

10.   ผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 จะผลิตซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะจะตองนําอาหารนั้นมาขอขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตอผูอนุญาตเสียกอน 

 
 
 
11.   ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับอนุญาตผูใดผลิตอาหารควบคุมเฉพาะที่ยัง
ไมไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฝาฝนมาตรา 31 วรรคหนึ่ง โทษตามมาตรา 64 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาหารมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมี
กําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 
 

– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

 พรบ.การ 
สาธารณสุข 
(พ.ศ.2535) 

12.  ทองถิ่นมีอํานาจกําหนดใหสถานที่ผลิตอาหาร
เปนกิจการ (ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ) ที่ตอง
ควบคุมในเขตทองถิ่นได ซึ่งมีผลใหผูประกอบการ
ตองขออนุญาตจากทองถิ่น  และปฏิบั ติตาม
ขอบัญญัติของทองถิ่นดานสุขลักษณะ (มาตรา 32 
และมาตรา 33) 

ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน/ปรับไมเกิน 
10,000 บาท/ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 71 และ
มาตรา 73 วรรคหนึ่ง) 

-องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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3.3 การผลิตในฟารมเลี้ยง
สัตว  
 
 
 
 
 
 
 
 

พรบ.การ 
สาธารณสุข 
(พ.ศ.2535) 

   1. ทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยง
สัตวในขอบัญญัตของทองถิ่นได (เปน เขตหาม
เลี้ยงโดยเด็ดขาด/เขตเลี้ยงไมเกินกวาจํานวนที่
กําหนด/เขตเลี้ยงโดยมีมาตรการควบคุม ตาม
มาตรา 29 
   2. ทองถิ่นมีอํานาจกําหนดใหสถานที่เลี้ยงสัตว
เปนกิจการ (ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ) ที่ตอง
ควบคุมในเขตทองถิ่นได ซึ่งมีผลใหผูประกอบการ
ตองขออนุญาตจากทองถิ่นและปกิบั ติตาม
ขอบัญญัติของทองถิ่นดานสุขลักษณะ (มาตรา 32 
และมาตรา 33) 

ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท (มาตรา 73 
วรรคสอง) 
 
 
 
 ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน/ปรับไมเกิน 
10,000 บาท/ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 71 และ
มาตรา 73 วรรคหนึ่ง) 
 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

3. การควบคุมการจําหนาย
อาหารในซุปเปอรมารเก็ต/  
ตลาดสด สถานที่จําหนาย
อาหาร  รานอาหาร  หาบเร 
แผงลอยในที่/ ทางสาธารณะ 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 

1. ผูจําหนายอาหารตองจําหนายอาหารที่มีการ
ใชสีและวัตถุเจือปนอาหารถูกตองตามที่ไดรับ
อนุญาตหรือตามประกาศที่ออกตามความใน
มาตรา 6(4) (5) และหากนอกเหนือจากที่ประกาศ ฯ 
กําหนดตองไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 

ผูใดจําหนายอาหารทีมีการใชสีและวัตถุเจือปน
อาหารฝาฝนประกาศซึ่งออกตามความในมาตรา 
6(4) (5) มีโทษตามมาตรา 47 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 

– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 

2. ผูจําหนายอาหารตองจําหนายอาหารที่มีการ
แสดงฉลากถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตหรือ
ตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 6(10) 

 
 
3. หามจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์มาตรา 26 
 
 
 
 

4. หามจําหนายอาหารปลอมตามมาตรา 27 
 
 
 
 
5.  หามจําหนายอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 

ผู ใดจํ าหน ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม  
ถูกตองฝาฝนประกาศ  ซึ่งออกตามความใน
มาตรา6(10) มีโทษตามมาตรา 51 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
 
ผูใดจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 ฝา
ฝนมาตรา 25(1)  มีโทษตามมาตรา 58 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

ผูใดจําหนายอาหารปลอมตามมาตรา 27 ฝาฝน
มาตรา 25(2)  มีโทษตามมาตรา 59 ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบปและปรับตั้งแต
หาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
ผูใดจําหนายอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 
ฝาฝนมาตรา 25(3) มีโทษตามาตรา 60 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 

– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 

– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
– ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
–  ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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 พรบ.อาหาร 

(พ.ศ.2522) 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 
 
 
 
 

พรบ.อาหาร 
(พ.ศ.2522) 

 
 
 

พรบ. การ 
สาธารณสุข 
(พ.ศ.2535) 

 

6.  ผูจําหนายอาหารตองจําหนายควบคุมเฉพาะที่
ไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา 31  
 
 
7.      ผูจําหนาย (กรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแน
ชัด) จําหนายอาหารที่ ปรากฏผลการตรวจพิสูจน
วา เปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเปน
อาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิด
มาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่นาจะ
เปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน 
หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจ
เปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร 
 

8. หากมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 
 
9.  ผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ต/รานอาหารที่
มีขนาดเกินและไมเกิน 200 ตร.ม. ตองขอ
อนุญาตและแจงตอทองถิ่นกอนประกอบการ
ตามลําดับ (มาตรา 38) 

ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะที่ไมไดขึ้น
ทะเบียนตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 35 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 (3) สํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา มีอํานาจสั่งใหประกาศ
ผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบ
โดยใหระบุชื่อผูจําหนายและสถานที่จําหนาย 
พรอมทั้ งชนิดและลักษณะของอาหารหรือ
ภาชนะบรรจุนั้น  
 
 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 43 พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่
สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือ
ผิดอนามัยของประชาชน 
 
ฝาฝนไมขออนุญาตมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน/
ปรับไมเกิน 10,000 บาท สวนกรณีที่ไมแจงมี
โทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน/ปรับไมเกิน 5,000 
บาท (มาตรา 72) 

– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
–  ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
–  ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 
 
 

– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
–  ผูวาราชการจังหวัด 
– สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
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 พรบ.การ 

สาธารณสุข 
(พ.ศ.2535) 

10. ผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ต/รานอาหารที่
ขออนุญาตและแจงตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ
ตามขอบัญญัติของทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 40 
(1)-(7) 
 

ฝาฝนมีโทษตั้งแตปรับไมเกิน 5,000 บาท ถึง
จําคุกไมเกิน 6 เดือน/ปรับไมเกิน 10,000 บาท/
ทั้งจําทั้งปรับ แลวแตกรณี (มาตรา 73) 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

 พรบ.การ 
สาธารณสุข 
(พ.ศ.2535) 

 
 
 
 
 
 
 

พรบ.การ 
สาธารณสุข 
(พ.ศ.2535) 

11.  ผูประกอบการตลาดสดตองขออนุญาตจาก
ทองถิ่นกอนประกอบการ (มาตรา 34) 
 
 
12. ผูประกอบการตลาดสดตองปฏิบัติใหถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติของ
ทองถิ่น (มาตรา 7 และมาตรา 35) 
 
 
 
13.   (ก)   ผูประกอบกิจการหาบเรแผงลอยที่
จําหนายในที่/ทางสาธารณะตองขออนุญาตจาก
ทองถิ่นกอนประกอบกิจการ (มาตรา 41 วรรคสอง)  

ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน/ปรับไมเกิน 
10,000 บาท/ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 71) 
 
 
ฝาฝน (กฎกระทรวง) มีโทษปรับไมเกิน 10,000 
บาท (มาตรา 68) ฝาฝน (ขอบัญญัติทองถิ่น) มี
โทษตั้งแตปรับไมเกิน 5,000 บาท ถึงจําคุกไม
เกิน 6 เดือน/ปรับไมเกิน 10,000 บาท/ทั้งจําทั้ง
ปรับ แลวแตกรณี (มาตรา 73) 
 
ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 77) 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  
 
 
 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 
 
 
 
 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
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ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ธันวาคม 2547 

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร  กระทรวงสาธารณสุข 
โทร. 0-2951-0000 ตอ 99981- 99985 , 0-2965-9730 

โทรสาร. 0-2588-3020  
 

มาตรการ/วิธีการดําเนินการ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ลักษณะการบังคับ บทกําหนดโทษ หนวยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (ข)  ผูประกอบกิจการหาบเรแผงลอยตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตและสุขลักษณะ
ตามขอบัญญัติของทองถิ่น (มาตรา 41 วรรคสาม 
และมาตรา 43) 
             (ค)  ตองไมจําหนายในเขตหามจําหนาย
ตามประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นเรื่อง เขต
ควบคุมการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ 
(มาตรา 42) 

ฝาฝนเงื่อนไขใบอนุญาตมีโทษปรับไม เกิน 
2,000 บาท (มาตรา 76) และฝาฝนขอบัญญัติ
ทองถิ่นปรับไมเกิน 1,000 บาท (มาตรา 78) 
 
ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท (มาตรา 78) 
และมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท (กรณีเปนเขต
หามโดยเด็ดขาด) (มาตรา 77) 

 

 พรบ.รักษา 
ความสะอาดฯ 

 

14 หามการจําหนายอาหารในที่/ทางสาธารณะ
เวนแตจะเปนเขตผอนผันตามประกาศของเจา
พนักงานทองถิ่น (มาตรา 20) 
 

ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 54) - องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 


