
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม
โรงงาน  

โดย 
 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน 



กฎหมายอาหารก าเนิดมาจาก? 

 ผู้บริโภคต้องการความม่ันใจเม่ือบริโภคอาหาร ต่อมาเรารู้จักวธีิการ
ตรวจเช้ือจุลนิทรีย์ในอาหาร สารพษิในอาหาร ดังน้ันจึงได้มีการตั้ง
กฎหมายขึน้มาเพือ่ให้ผู้ผลติได้ตรวจสอบสินค้าอาหารของตน ก่อน
ส่งไปให้ผู้บริโภค 

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/foodsafety46.htm
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การด าเนินงาน 

 1.  พจิารณาก าหนด
มาตรฐาน  
 ออกประกาศควบคุม 

 ออกระเบียบปฏิบัต ิ 

2.  การควบคุม ก ากบั ดูแล 
สถานที ่: GMP ของสถานที่ผลติ 
ตรวจสอบสถานที่น าเข้า 
ผลติภัณฑ์อาหาร : การขึน้ทะเบียน, 
การขอใช้ฉลาก, การจดแจ้ง  
ควบคุมโฆษณา 3.  การติดตามเฝ้าระวังสถาน

ประกอบการและ ผลติภัณฑ์ 
เฝ้าระวงัตามแผนประจ าปี 
ตรวจสอบติดตาม ตามข้อร้องเรียน 
ด าเนินการตามนโยบาย 



ยกระดบัร้านอาหาร5ดาว  

 นายอนุทนิ ชาญวรีกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบตัรให้แก่
สุดยอดร้านอาหารมาตรฐานระดบั 5 ดาว ในการสัมมนาเพือ่พฒันาร้านอาหารให้ได้
มาตรฐานกรมอนามยัระดบั 5 ดาว ทีโ่รงแรมรามาการ์เดนส์ กทม.เมือ่เร็วๆ นี ้ 
 

 [4/ส.ค/2549] 
 
 



อย.รุกขยายผลตรวจอาหารต่อเน่ืองทีต่ลาดห้วยขวาง  
พร้อมแผนสกดัการแพร่กระจายของอาหารที่มีสารปนเป้ือน  

 อย.ลุยตรวจอาหารในตลาดห้วยขวาง หลงัส่งสายสืบเข้าสุ่มตรวจอาหารพบ
ฟอร์มาลนิในผ้าขีร้ิ้ว และปลาหมึกกรอบ รีบส่งทีมเข้าตรวจซ ้า พร้อมเผยมาตรการ
สกดักั้น ไม่ให้อาหารทีม่สีารปนเป้ือนแพร่กระจาย โดยแจ้งทุกจังหวดัและ กทม. 
ก าชับให้ทุกพืน้ทีต่รวจเข้มแหล่งผลติและจ าหน่ายอาหาร วอนผู้บริโภคมค่ีานิยมที่
ถูกต้องในการเลอืกซ้ืออาหารทีม่ลีกัษณะเนือ้ สี และกลิน่ตามธรรมชาต ิรวมทั้งยงั
เกบ็ตัวอย่างหน่อไม้ป๊ีบ ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง เพือ่ให้ผู้บริโภคได้รับ
ประทานหน่อไม้ป๊ีบทีป่ลอดภัย  
ภก.มานิตย์ อรุณากรู รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกบั
ผู้ส่ือข่าว  

(กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค 1 สิงหาคม 2549 แถลงข่าว37/ปีงบประมาณ 2549 ) 



รายละเอยีดกฎหมายอาหาร ( พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ) 

1 นิยามค าศัพท์ทีใ่ช้ในกฎหมายอาหาร 

2 อาหารทีห้่ามผลติ น าเข้า จ าหน่าย 

3 อ านาจตามกฎหมายของ อย. 

4 การโฆษณาสินค้า 

5 การขอขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร 

6 การพกัใบอนุญาตและเพกิถอนใบอนุญาต  



1 นิยามค าศัพท์ทีใ่ช้ในกฎหมายอาหาร 

  อาหาร : หมายถึงของกนิหรือเคร่ืองค า้จุนชีวติ 

1 วตัถุทุกชนิดทีค่นกนิ ดืม่ อม น าเข้าสู่ร่างกายแต่ไม่
รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท 

2 วตัถุทีมุ่่งส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลติอาหารรวมถึงวตัถุเจือปนในอาหาร สี และ
เคร่ืองปรุงแต่งกลิน่รส  





2.2  อาหารปลอม (ต่อ) 

2.2.5 อาหารทีผ่ลติไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

3  อาหารผดิมาตรฐาน ได้แก่อาหารที่ไม่
ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานทีรั่ฐมนตรี
ประกาศก าหนด 



3 อ านาจตามกฎหมายของ อย. 

3.1 ออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตผลติหรือ
น าเข้าอาหาร   ดัดแปลงแก้ไขสถานที่ผลติหรือ
สถานที่เกบ็อาหาร 

3.2 ส่ังให้ผลติหรืองดน าเข้าซ่ึงอาหารที่ผลติโดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาหารทีป่รากฏผลการตรวจ
พสูิจน์ว่าเป็นอาหารทีไ่ม่ควรแก่การบริโภค 



3 อ านาจตามกฎหมายของ อย. (ต่อ) 

 3.3 ประกาศผลตรวจพสูิจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ในกรณทีี่
ปรากฏผลจากการตรวจพสูิจน์ว่าอาหารรายใดเป็นอาหารไม่
บริสุทธ์ิ อาหารปลอม และอาหารผดิมาตรฐาน อาหารทีอ่าจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพโดยสามารถระบุ 

3.3.1 ผู้ผลติ  3.3.2 ตัวแทนจ าหน่าย 

3.3.3 ช่ือ สถานทีต่ั้ง 





4 การโฆษณาสินค้า 

 4.1 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณ
อาหารอนัเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกดิการหลงเช่ือโดยไม่
สมควร 

 4.2 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือ
สรรพคุณของอาหารทางวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ 
ภาพฉาย ภาพยนตร์ หนังสือพมิพ์ ส่ิงตพีมิพ์ จะต้องให้ผู้
อนุญาตตรวจพจิารณาก่อนจงึจะโฆษณาได้ 



4 การโฆษณาสินค้า (ต่อ) 

4.3 ให้ผู้น าเข้าหรือจ าหน่ายอาหารหรือผู้ท า
โฆษณาระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 41 

4.4 ให้ผู้น าเข้าหรือจ าหน่ายอาหารหรือผู้ท า
โฆษณาระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าไม่มี
คุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณตามทีโ่ฆษณา 



เคร่ืองด่ืมโปรตีนจ ากดัน ้าหนกั 

http://www.marketathome.com/shop/herbandbeauty/044.jpg


อย.จบัแลว้ห่วงรัดน้ิวอวดอา้งลดน ้าหนกั  
 

 ผลติภัณฑ์ ห่วงรัดนิว้นีใ้ช้ช่ือว่า Slim Secret Ring น าเข้าจากประเทศ
เกาหล ีโดยบริษัท กนินารี เนเชอรัล จ ากดั  

 ขณะนี ้อย.ได้แจ้งด าเนินคดกีบับริษัท กนินารี เนเชอรัล จ ากดั ฐานน าเข้าเคร่ืองมือ
แพทย์โดยไม่ได้แจ้งรายการละเอยีด ต่อ อย. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และฐานผลติเคร่ืองมือแพทย์โดยไม่ได้
แจ้ง รายการละเอยีดต่อ อย. เน่ืองจากมกีารน าผลติภัณฑ์มาแบ่งบรรจุภายในประเทศ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
รวมทั้งยงัมคีวามผดิฐานโฆษณาโดยไม่ได้ขออนุญาตจาก อย. มีโทษปรับไม่เกนิ 
10,000 บาท และโฆษณา ประโยชน์ คุณภาพ มาตรฐานของเคร่ืองมอืแพทย์อนัเป็น
เทจ็หรือหลอกลวง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 6 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 25,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับอกีด้วย นอกจากนี ้ยงัมกีารแจ้งด าเนินคดีกบันิตยสารที่ตีพมิพ์
โฆษณาผลติภัณฑ์ดงักล่าว ฐานโฆษณา เคร่ืองมือแพทย์อนัเป็นเทจ็หรือหลอกลวง 
และไม่ได้รับความเห็นชอบจาก อย.  
 



5 การขอขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร 

 เอกสารที่ใช้ในการขอขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร 

 5.1 ช่ืออาหาร  5.2 ขนาดบรรจุ 

 5.3 ช่ือและปริมาณวตัถุอนัเป็นส่วนประกอบของอาหาร 

 5.4 ฉลาก  5.5 ช่ือผู้ผลติและสถานทีผ่ลติ 

 5.6 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากส่วนราชการหรือสถาบันที่ อย. ก าหนด 

 5.7 รายการอืน่ๆ 



6 การพกัใบอนุญาตและเพกิถอนใบอนุญาต 

หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ
อาหาร อย.จะส่ังพกัใช้ใบอนุญาตไม่เกนิ 120 วนั
หรือส่ังพกัจนรอค าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ด ถ้าผู้รับ
อนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังให้ปิดค าส่ังไว้ในทีเ่ปิดเผย
ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลติ น าเข้า จ าหน่าย 
สถานทีท่ าการของผู้รับอนุญาต 



6 การพกัใบอนุญาตและเพกิถอนใบอนุญาต (ต่อ) 

ผู้รับอนุญาตทีถู่กส่ังพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพกิ
ถอนมสิีทธ์อทุธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วนั 
และรัฐมนตรีมอี านาจส่ังให้ยกอทุธรณ์หรือ
แก้ไขค าส่ังของผู้อนุญาตได้และค าวนิิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้เป็นทีส้ิ่นสุด  



หลกัเกณฑใ์นการใหเ้คร่ืองหมายมาตรฐาน 

สมอ.จะออกใบให้ได้ต่อเมือ่ สมอ.ได้ตรวจแผนการ
ควบคุมคุณภาพของโรงงานและชักตวัอย่างจาก
โรงงานมาทดสอบและสมอ.จะวางแผนติดตามผลการ
ควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์ทีใ่ห้เคร่ืองหมายไป
แล้ว 



การขอเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 

ส านักจุฬาราชมนตรี 
"ฮาลาล" (HALAL) เป็นภาษาอาหรับแปลว่า ถูกต้องตามกฎ (LAWFUL)  

หรืออนุญาต (PERMIT) ซ่ึงตรงข้ามกบัค าว่า "ฮะรอม" (HARAM)  

ทีแ่ปลว่าผดิกฎ (UNLAWFUL) หรือต้องห้าม (PROHIBIT)  

ส าหรับกรณทีีใ่ช้กบัผลติภัณฑ์อาหาร ค าว่า "อาหารฮาลาล"  

หมายถึง อาหารหรือผลติภัณฑ์ทีผ่ลติขึน้ส าหรับชาวมุสลมิบริโภคได้ 

อาหารฮาลาลเป็นอาหารทีผ่่านกระบวนการตามบทบญัญตัิของศาสนาอิสลาม 

 ถึงแม้ว่าการผลติอาหารฮาลาล มข้ีอก าหนดซ่ึงดูเหมอืนจะ                         เป็นข้อจ ากดั
บางอย่างกต็าม แต่โดยแท้จริงแล้วข้อบญัญตัิดงักล่าวจะเกีย่วเน่ืองโดยตรงกบัโภชนาการ 
โดยยดึหลกัความสะอาด ถูกหลกัอนามยั 

 ซ่ึงเป็นผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของคนโดยทัว่ไป 



สิทธิผู้บริโภค 

1)      สิทธิจะไดรั้บข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพท่ี 
        ถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
2)      สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกสินคา้หรือบริการ 
3)      สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือ 
        บริการ 
4)      สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 



ประเดน็ทีส่ามารถร้องเรียน อย. 

 เมือ่ผู้บริโภคประสบปัญหาเกีย่วกบัผลติภัณฑ์สุขภาพ ประเดน็ทีผู้่บริโภคสามารถร้องเรียน 
อย. ได้แก่  

   พบความบกพร่องของผลติภัณฑ์ทีเ่ห็นได้ชัดเจน เช่น เสียก่อนหมดอายุ ไม่มฉีลาก
ภาษาไทย การแสดงฉลากไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

   พบโฆษณาโอ้อวด หลอกลวง หรือท าให้เข้าใจผดิ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาโดยวธีิใด 
   พบการผลติ น าเข้า หรือขายยา และวตัถุเสพติด โดยไม่ได้รับอนุญาต 
   พบการผลติ น าเข้า หรือขาย ผลติภัณฑ์สุขภาพปลอม 
   พบการผลติ หรือขาย ผลติภัณฑ์ทีห้่าม หรือมสีารทีห้่ามใช้ เช่น ยาชุด ครีมทาฝ้า ทีม่สีาร

ปรอท-แอมโมเนีย หรือไฮโดรควโินน หรือกรดวติามนิเอ อาหารทีผ่สมสารบอแรกซ์ สาร
ฟอกขาวหรือกรดซาลซิิลคิ เป็นต้น 

   ได้รับอนัตรายจากการบริโภค หรือใช้ผลติภัณฑ์สุขภาพ ทั้งทีไ่ด้ปฏิบตัิตามวธีิใช้ ค าแนะน า 
หรือข้อควรระวงัตามทีร่ะบุบนฉลากแล้ว 

   พบการทุจริตและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าทีแ่ละหน่วยงานภายใน อย  

http://www.fda.moph.go.th/fda_fraud_watch/youngfda/


ช่องทางร้องเรียน  

 สายด่วน อย. โทรศัพท์ 1556  
   โทรศัพท์ 0 2590 7354-5 
   โทรสาร 0 2591 8472 
   จดหมาย/หนังสือ (ร้องเรียน) 

  ตู้ ปณ. 52 ปณจ. นนทบุรี 11000 
   complain@fda.moph.go.th 
   มาร้องเรียนด้วยตนเอง (หรือกรณีมตีัวอย่างมามอบให้) ทีฝ่่ายประสานบริการ

เร่ืองร้องเรียน กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  

http://www.fda.moph.go.th/hotline.asp

