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คําแนะนําและเสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนอยางสูงจนกระท่ังวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จ
สมบูรณ 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่ชาย และบุคคลในครอบครัวที่รักทุกคนซ่ึง
สนับสนุนใหขาพเจาไดมีโอกาสในการศึกษาและเปนกําลังใจท่ีสําคัญในการศึกษาเร่ือยมา  
 เม่ือไดเขารับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตนี้ นอกจากจะเสริมสรางความรูและ
ประสบการณใหมๆ ใหกับขาพเจาแลว ยังเปนโอกาสท่ีดีอยางยิ่งท่ีทําใหขาพเจาประสบพบกับ
กัลยาณมิตรหลายคน ท้ังนี้ ผูเขียนขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกชน รุน 52  
ทุกคนท่ีใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการศึกษา จนประสบความสําเร็จ และขอขอบพระคุณ           
ฝายงานบริหารสัญญา 1 ของบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ีไดใหโอกาสขาพเจาได
เรียนรูวิธีการทํางาน การนําความรูไปใชประโยชนในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณ 
บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล (เทรดดิ้ง) ประเทศไทย จํากัด และเพ่ือนรวมงานทุกคนท่ีให
ประสบการณการทํางานและมอบส่ิงท่ีดีใหตลอดมา 
 ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะมีคุณประโยชนแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ขาพเจาขอมอบคุณความดีบูชาแดบิดามารดา คณาจารยท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรูใหแกขาพเจา 
และผูมีพระคุณทุกทาน หากมีขอบกพรองประการใดขาพเจาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและ            
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

 

 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีทางเลือกใหม่ในการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั คือ อาหารพร้อมปรุง 

ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั เน่ืองจากอาหารพร้อม

ปรุงจะต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนซ่ึงจะช่วยฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ท่ีปนเป้ือนมาได้ในระดับหน่ึง            

และนอกจากอาหารพร้อมปรุงของไทยจะได้รับการยอมรับในกลุ่มผูบ้ริโภคภายในประเทศแล้ว 

อาหารพร้อมปรุงของไทยยงัไดรั้บการยอมรับในกลุ่มผูบ้ริโภคในต่างประเทศอีกดว้ย แต่ปัจจุบนั

แหล่งผลิตวตัถุดิบอาหารประสบปัญหาเก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัข้ึน เช่น การปนเป้ือนของสารเคมี

และเช้ือโรค เป็นตน้ ในดา้นการส่งออก ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอาหารในลาํดบัตน้ของโลกจน

ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นครัวของโลก ดงันั้น จึงตอ้งให้ความสําคญักบัการผลิตอาหารเพื่อให้มี

ความปลอดภยัในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การผลิตวตัถุดิบ แปรรูปและวางจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค

ขั้ นสุดท้าย จึงควรกําหนดการควบคุมความปลอดภัยท่ี ดีและดํา เ นินการตรวจสอบตาม

มาตรฐานสากลเพื่อใหอ้าหารพร้อมปรุงมีความปลอดภยัและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภค และ

หากประเทศไทยสามารถผลิตอาหารพร้อมปรุงท่ีปลอดภยัและมีมาตรฐานการผลิตท่ีดีจะทาํให้เกิด

กระแสบริโภคนิยมในต่างประเทศส่งผลใหต้ลาดอาหารพร้อมปรุงเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงจะเพิ่มมูลค่า

ใหก้บัอาหารพร้อมปรุง ประกอบกบัการใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริโภคท่ีเพียงพอวา่ส่วนประกอบของอาหาร

พร้อมปรุงแต่ละชนิดนั้นมีอะไรบา้ง มีสารอาหารอะไรบา้งท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ และมีมาตรฐาน

ความปลอดภยัอะไรบา้งท่ีอาหารพร้อมปรุงชนิดนั้นๆ ไดรั้บการรับรองแลว้ขอ้มูลเหล่าน้ีจะทาํให้

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดต้รงตามความตอ้งการของตนเอง 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัญหากฎหมายเก่ียวกับความ

ปลอดภยัของอาหารท่ีมีผลต่อการส่งออกอาหารของไทย ศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุง (Ready to 

Cook Food) และการควบคุมความปลอดภยัของอาหารดว้ยมาตรการทางกฎหมาย ไดแ้ก่หลกัเกณฑ์

การผลิตอาหารท่ีดี Good Manufacturing Practice และมาตรการสากลไดแ้ก่ มาตรฐานระบบ
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คุณภาพ International Organization for Standardization มาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex) 

และหลกัเกณฑ์ Hazard Analysis Critical Control Point ซ่ึงกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่นต่างมีข้อกาํหนดของกฎเกณฑ์ความปลอดภยัของอาหารของ

ตนเองท่ีชดัเจน และปรับใชก้บัผูผ้ลิตอาหารอยา่งเคร่งครัด 

 จากการศึกษาพบวา่มีหลายมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง

ทาํให้ผูป้ระกอบการเกิดความสับสนในการหามาตรฐานมารับรองอาหารพร้อมปรุงของตน 

ประกอบกบัการขาดความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการสุขลกัษณะและส่ิงแวดลอ้มของโรงงานตาม

หลักมาตรฐานสากล รวมทั้ งปัญหาด้านการส่ือสาร ให้ข้อมูล และการให้ความรับรองจาก

หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีประสิทธิภาพของการส่ือสารข้อมูลด้านโภชนาการไปสู่

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย ยงัไม่ชดัเจนทาํใหผู้บ้ริโภคมีแนวโนม้เกิดความไม่เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐาน

ความปลอดภยัของอาหาร 

 ดงันั้น ควบคุมดูแลและการเผยแพร่ขอ้มูลให้แก่ผูป้ระกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ จะ

ทาํให้ผูป้ระกอบการมีความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงมากข้ึน 

รวมทั้ง การส่ือสารให้ผูบ้ริโภคทราบถึงมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงผ่านช่อง

ทางการส่ือสารบนฉลากบรรจุภณัฑ์ยอ่มเป็นช่องทางหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคสามารถตรวจดูไดด้ว้ยตนเอง

เพื่อประกอบการตดัสินใจในการบริโภค ผูเ้ขียนจึงเสนอให้มีการบงัคบัใชม้าตรฐานความปลอดภยั

ของอาหารพร้อมปรุงเป็นกฎหมายอยา่งชดัเจน ประกอบกบัการแต่งตั้งหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลความ

ปลอดภยัของอาหารและจดัตั้งศูนย์กลางการจดัทาํระบบมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร 

รวมถึงกาํหนดบทบาท หนา้ท่ี และมาตรฐานการใหบ้ริการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้มี

การจดัหาขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลและลดปัญหาการทาํงานซํ้ าซ้อนของหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

โดยนําหลักกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อพฒันากฎหมายและมาตรการภายในของ

ประเทศไทย ทั้งน้ีรวมถึงการเยยีวยาผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากการบริโภคอาหาร 
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ABSTRACT 

 

 Presently, ready to cook food is a new choice of consumer who would like to have 

safely and freshly cook meal for themselves.  The ready to cook food has been wildly accepted 

by both consumers in domestic and overseas market over the year.  However, due to the current 

situation where raw materials might be sourced from unethical suppliers where raw material can 

be contaminated or contain some toxic.  Therefore, Thailand as one of the world’s main food 

exporter is now experiencing the issue of low food safety standard.  It is crucial that food should 

be processed, produced and sold properly throughout the whole supply chains concerning on the 

safety issues.  All operating process shall be closely monitored and checked according to the 

international standard as accepted in the world.  Hence, it will improve the credibility of ready to 

cook food production to all domestic products in Thailand with more competitive advantage 

towards international producers.  Apart from food safety standard in the production process, 

consumers should also be informed about the ingredients and nutrients containing in the food 

they are purchasing.  

 The purpose of this Thesis for study to the legal issue of food safety that impact to the 

export activities of Thailand food industry: a case study of the ready to cook food.  The study is 

concentrating on safety and quality control of food according to the laws and regulations such as 

Good Manufacturing Practice, International Organization for Standardization, Codex and Hazard 

Analysis Critical Control Point.  From doing research, I found that many standard of ready to 

cook food safety could be confused by business while seeking for the required standard of food.  

Those confusions are including not knowing the correct procedure, lack of communication and 
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information, and certification by Government.  Additionally, insufficient sharing of information 

regarding the nutrition to consumer could also lead to the misunderstanding of standards.  

 Therefore, the government should be controlled and shared to business with the 

information of food safety standard for understanding, and communication plays an important 

part to consumer.  The safety standard can be communicated through product labels which will 

allow consumer to check for the most appropriate ones by themselves.  Lastly, in order to act on 

the issue, I would suggest that the ready to cook food safety standard should be enforced strictly.  

Furthermore, clearly communicated safety standards by organizing the committees to monitor the 

process together with the Center of Food Safety.   All related departments will have to 

responsible for provision, popularize, solving the problem of duty and remedy any damage to the 

consumer by reference to the external rule and regulation.   
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา ประเทศไทยมีนโยบายให้อาหารท่ีผลิตและบริโภค

ภายในประเทศปลอดภยัและมีมาตรฐานความปลอดภยัทดัเทียมระดบัสากลเพื่อนาํไปสู่การเป็นครัว

อาหารของโลก และในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยเป็นประเทศผูส่้งออกอาหารอนัดบั 11

  ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัความสามารถในการผลิตวตัถุดิบของอาหาร 

เน่ืองจากปัจจยัภายในเก่ียวกบัระบบการผลิตห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะผลกระทบจากภยัธรรมชาติ

ท่ีทาํให้เกิดความเสียหายทางการผลิตอาหาร ทาํให้เกษตกรทาํการเกษตรกรรมไดน้้อยลงส่งผลให้

ผลผลิตลดลงตามสัดส่วน เช่น เหตุการณ์นํ้ าท่วมเม่ือปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บ

ความเสียหาย 12.60 ลา้นไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว 9.98 ลา้นไร่ พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 1.87 ลา้นไร่ พื้นท่ี

สวนและอ่ืนๆ 0.75 ล้านไร่ บ่อปลา 215,531 ไร่ บ่อกุ้ง/ปู/หอย 53,557 ไร่ กระชังปลา 288,387 

ตารางเมตร ดา้นปศุสัตว ์30.32 ลา้นตวั แปลหญา้ 17,776 ไร่ รวมเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งส้ิน 

1,668,817 คน1

2 ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตวิตถุดิบอาหารลดลงร้อยละ 7.2 จาก พ.ศ. 2553 

เน่ืองจากผลผลิตขา้วไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัในพื้นท่ีภาคกลาง สําหรับราคาสินคา้เกษตรก็

หดตวัลงตามกาํลงัการผลิตเช่นกนั ทาํให้รายไดข้องเกษตรกรไทยลดลงถึงร้อยละ 8.6 จาก พ.ศ. 

2553 สําหรับภาคอุตสาหกรรมก็หดตวัลงอยา่งต่อเน่ืองเกือบทุกหมวดสินคา้จากการหยุดผลิตของ

โรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัทั้งทางตรงและทางออ้มจากปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและ

การขนส่งสะทอ้นดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีหดตวัร้อยละ 48.6 จาก พ.ศ. 25532

3 ความสามารถใน

การผลิตอาหารท่ีลดลงยงัรวมไปถึงการดดัแปลงพนัธุกรรมดว้ยเทคโนโลยี Genetically Modified 

 ของโลก

เป็นผลมาจากความสามารถในการผลิตอาหารและแหล่งผลิตอาหารท่ีดีประกอบไปดว้ยโรงงาน

ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก กระจายตวัไปทัว่ทุกภาคของประเทศไทยซ่ึงในแต่ละภาคจะมี

วตัถุดิบของอาหารท่ีแตกต่างกนัไปทาํใหป้ระเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรอาหาร 

                                                 
 1  ขอ้มูลการส่งออกอาหารในปี พ.ศ. 2548  

 2  รายงานสรุปของศูนยป์ฏิบติัการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั (ศปฉ.ปภ.). 

(2554).  เอกสารการสัมนา.  หนา้ 19-20.   

 3  ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2554).  รายงานเศรษฐกจิและการเงนิเดอืนพฤศจกิายน.  หนา้ 1. 
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Organisms (GMOs) ไดซ่ึ้งจากการติดตามผลในปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ของห้องปฏิบติัการ 

ทรานส์เจนิคเทคโนโลยีในพืชและไบโอเซ็นเซอร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดเ้ก็บตวัอยา่งขา้วโพดและมะละกอในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีไดต้วัอยา่ง

พืชทั้งส้ิน 63 ตวัอยา่งเป็นตวัอย่างมะละกอ 60 ตวัอย่างและขา้วโพด 3 ตวัอย่าง พบตวัอยา่งท่ีเป็น

มะละกอจีเอ็มโอ 19 ตวัอยา่ง การตดัต่อพนัธุกรรมดงักล่าวเพื่อให้อาหารสามารถตา้นเช้ือไวรัสได้

สูงข้ึน ทาํให้อาหารมีการเจือปนของเช้ือไวรัสและตอ้งได้รับการตรวจสอบก่อนนาํเขา้ประเทศ 

ส่งผลให้เกษตรกรตอ้งนาํเขา้เมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีไม่มีการตดัต่อพนัธ์ุกรรมเป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิต

ให้เกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรบางรายอาจยกเลิกการผลิตวตัถุดิบอาหารชนิดนั้ นๆ ไปเลยก็ได ้

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอกท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก การเปล่ียนแปลงของยุค

สมยั พฤติกรรมการบริโภคและการคา้รูปแบบใหม่ (Modern Trade) เช่น ร้านประเภทให้ลูกคา้

บริการตนเองซ่ึงมีการขายอาหารทั้งอาหารสด อาหารพร้อมปรุง และอาหารสําเร็จรูป ร้านค้า

ประเภทน้ีคือ ซุปเปอร์มาเก็ต ประกอบกบัการบริหารจดัการดา้นการคา้ใหมี้ส่วนลด และการขาย

สินคา้ในราคาถูก ตํ่ากวา่ราคาตลาด เช่น ยี่ป๊ัวะ หรือ ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) รวมไป

ถึงสหกรณ์ร้านคา้ (Consumer Co-Operatives) เป็นตน้ โดยการนาํระบบการบริหารร้านคา้ในระบบ

สาขาท่ีมีการควบคุมตรวจสอบและมีนโยบายการคา้ท่ีเป็นระบบ 3

4 มาต่อสู้แข่งขนัการคา้รูปแบบเดิม 

นอกจากปัญหาดงักล่าวแลว้ ยงัมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัของอาหารท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ เช่น ไขห้วดั

นก โรคววับา้ การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ และสารเคมีปนเป้ือน สารเร่งเน้ือแดง เป็นตน้ ปัจจยั

ทั้งหมดดงักล่าวทาํให้เกิดปัญหาว่าอนาคตต่อไปประเทศไทยจะยงัเป็นครัวอาหารของโลกอยู่

หรือไม่  

  จากการศึกษาสภาพอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบนัพบวา่ อุตสาหกรรมอาหารไทยกาํลงั

ประสบปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร โดยเฉพาะการถูกส่งกลบัคืนสินคา้

อาหารจากประเทศคู่คา้ เช่น ประเทศเดนมาร์กพบสารฮิสตามีนในปลาทูน่ากระป๋องและสาร Vibrio 

Cholerea ในกุ้ง ประเทศอิตาลีพบสาร Yesdinia Enterocolitica ในปลาหมึกแช่แข็ง ประเทศ

เยอรมนีพบสารปรุงแต่งสีเหลือตอ้งห้ามในเส้นบะหม่ีเหลือง ประเทศกรีซพบโลหะแคดเมียมใน

ปลาหมึกบรรจุกระป๋องเกินกาํหนด และวกิฤตการปนเป้ือนของสารเมลามีนในสินคา้อาหารจากจีน 

เป็นตน้ ปัญหาดงักล่าวส่งผลให้ผูป้ระกอบการส่งออกตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเพื่อดาํเนินการ

ตรวจสอบการปนเป้ือนและความปลอดภยัของอาหารให้อาหารท่ีส่งออกมีมาตรฐานตามท่ีประเทศ

อ่ืนๆ ตอ้งการ 

  

                                                 
 4 ภวตั เจียมจิณณวตัร.  (2548).  ธุรกจิค้าปลกีสินค้าเกษตรภายในประเทศ.  หนา้ 1-3. 
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  เน่ืองจากความไม่ปลอดภยัของอาหารส่งผลให้ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ว่าอาหารนั้น

จะปลอดภยัจริงหรือไม่ ความไม่ปลอดภยัดงักล่าวส่งผลให้ผูบ้ริโภคหนัมาบริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร

ท่ีปลอดสารเคมีและหนัมาบริโภคอาหารท่ีปรุงสุกทนัที เน่ืองจากมีความปลอดภยัและมีประโยชน์

ต่อสุขภาพมากกวา่ผลิตภณัฑอ์าหารทัว่ไปรวมถึงเพื่อป้องกนัโรคภยัท่ีมาจากการบริโภคอาหาร เช่น 

โรคเบาหวาน ไขมนัอุดตนั โรคหวัใจ และโรคมะเร็ง เป็นตน้ อาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook)     

จึงเป็นอาหารท่ีเหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการอาหารปรุงสุกร้อนและพอมีเวลาสําหรับปรุงอาหารประมาณ 

5-10 นาที ก็เพียงพอเพราะอาหารพร้อมปรุงจะมีส่วนผสม เช่น เคร่ืองปรุง นํ้ าซุป และเน้ือสัตว ์

บรรจุไวใ้นกล่องห่อหุ้มดว้ยพลาสติกใสแลว้ ซ่ึงจะแยกตามประเภทของอาหารแต่ละชนิด เช่น ตม้

จืด ผดัแผนงหมู หรือตม้ข่าไก่ เป็นตน้ พร้อมใหผู้บ้ริโภคนาํอาหารพร้อมปรุงน้ีไปปรุงสุกไดท้นัที  

  แมว้า่กาํลงัการผลิตวตัถุดิบอาหารจะมีปริมาณลดลง แต่ประเทศไทยยงัสามารถส่งออก

สินค้าอาหารไปจาํหน่ายในต่างประเทศในระดบัท่ีดีและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดโลกได้ อย่างไรก็ดีเน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารของไทยยงัมีการพฒันาค่อนข้างช้าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการพฒันาและการจดัหาเคร่ืองจกัรมาใชใ้น

กระบวนการผลิตเพราะจะตอ้งใชเ้งินทุนค่อนขา้งสูง ทาํใหเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมีใช้

ในธุรกิจของผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีความสามารถทางดา้นการเงินเท่านั้น ส่งผลให้ภาพรวมของ

อุตสาหกรรมอาหารของไทยยงัตอ้งพึ่งพิงการส่งออกสินคา้เกษตรขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไม่สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่อุตสาหกรรมอาหารไดม้ากเท่าท่ีควร นอกจากน้ีอุตสาหกรรมอาหารของไทยยงัตอ้ง

เผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงจากคู่แข่งท่ีมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและศกัยภาพการ

ผลิตท่ีดีกวา่ส่งผลใหไ้ทยกาํลงัสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กบัประเทศคู่แข่งท่ีผลิตดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า

กวา่ เช่น เวยีดนาม และจีน เป็นตน้4

5 

  จากการศึกษาพบว่าประเทศท่ีพฒันาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาได้ทาํการสํารวจและ

วิเคราะห์ถึงความปลอดภยัดา้นอาหารซ่ึงพบว่า ประชากรหน่ึงในหกของคนอเมริกนัเร่ิมเจ็บป่วย

จากอาหารท่ีปนเป้ือนมากข้ึนทุกปี 5

6 สหรัฐอเมริกาจึงไดมี้การพิจารณาร่างกฎหมายความปลอดภยั

สินคา้อาหารฉบบัใหม่ (Food Safety Modernization Act: S 510)7

                                                 
 5  ศกัด์ิณรงค ์อุตสาหกลุ.  (2549).  โครงสร้างระบบการบริหารความปลอดภัยของอาหาร.  หนา้ 1.  

 เพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบ

ความปลอดภยัของอาหารและเพิ่มอาํนาจให้แก่เจา้หนา้ท่ีในการเขา้ไปตรวจสอบผูผ้ลิตอาหาร โดย

6  สาํนกังานท่ีปรึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจาํสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั.  

(2554).  “วทิยาศาสตร์และเทตโนโลย ีจาก วอชิงตนั”.  รายงานข่าว, 2554, 2.  หนา้ 9.  
7  องคก์ารอาหารและยา.  (2554).  “กฎหมายความปลอดภยัสินคา้อาหารฉบบัใหมข่องสหรัฐอเมริกา 

(Food Safety Modernization Act : S 510) ”.  เอกสารการสัมนา.  หนา้ 1-2.   
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กฎหมายดงักล่าวไดมี้การประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการแลว้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 ส่งผลให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในสาระสําคญัของกฎหมายเดิมหลายประการ อาทิ ให้อาํนาจแก่คณะกรรมการ

อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) อยา่งเต็มท่ีในการมีอาํนาจใน

การเรียกคืนสินคา้ท่ีมีปัญหา ออกขอ้กาํหนดเพื่อยนืยนัความปลอดภยัของโรงงานผลิตสินคา้อาหาร

นาํเขา้จากต่างประเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ีระบบความปลอดภยัของอาหารและสินคา้เกษตรของ

สหรัฐอเมริกายงัอยูบ่นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือ บนพื้นฐานทางวิทยาศาตร์

ส่งผลให้ระเบียบการคุมความปลอดภยัของอาหารและสินคา้เกษตรของสหรัฐอเมริกาไดรั้บความ

เช่ือถือจากสาธารณะประเทศ และส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นผูน้าํทางดา้นมาตรฐานการคา้ท่ี

สําคญัของโลก การเปล่ียนแปลงกฎหมายคร้ังน้ีส่งผลให้นานาประเทศตอ้งแกไ้ขกฎหมายภายใน

ของตนเองเพื่อรองรับกบัมาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและปกป้องผลประโยชน์ของ

ผูผ้ลิตภายในประเทศให้สามารถส่งออกสินค้าได้ต่อไป ในด้านกลุ่มสหภาพยุโรป (European 

Union) ก็ไดเ้ล็งเห็นถึงความปลอดภยัของอาหารและระบบการตรวจสอบก่อนนาํเขา้ โดยมีการ

กาํหนดมาตรการทางการคา้ท่ีเขม้งวดมากข้ึนทั้งด้านมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภยัของ

อาหารเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติให้แก่สมาชิกสหภาพยุโรป มาตรการความปลอดภัยของ

ต่างประเทศเหล่าน้ีอาจทาํให้เกษตรกรตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากตอ้งหาเมล็ดพนัธ์ุ

พืชท่ีไดม้าตรฐานขา้มชาติเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดโลก 

  สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้อาหารหลายบทบญัญติัดว้นกนั แต่

กฎหมายเหล่านั้นส่วนใหญ่แลว้เป็นกฎหมายเก่า ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ความปลอดภยัของ

อาหารพร้อมปรุง ละมาตรฐานสากลท่ีปรับปรุงใหม่แล้ว  ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2551 จึงได้มีการ

ประกาศใช้พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อดูแลสินคา้เกษตรท่ีเป็นอาหาร

และไม่เป็นอาหาร โดยมีสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เป็นผูดู้แล แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมความปลอดภยัอาหารของไทย มิได้อยู่ภายใต้

องคก์รเดียว แต่เป็นการกระจายอาํนาจให้แต่ละหน่วยงานดูแลความปลอดภยัอาหารตามประเภท

และชนิดของอาหาร ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการ

ความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงของต่างประเทศท่ีเขม้งวดมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการตรวจสอบ

ความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงยงัไม่มีมาตรการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ปัญหาดงักล่าว หากละเลย

จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกอาหารของไทยและยงัส่งผลกระทบต่อวงจรเศรษฐกิจ

ภายในประเทศอีกดว้ย  

  ดงันั้น จึงจาํเป็นท่ีตอ้งศึกษากฎหมายและมาตรการดา้นความปลอดภยัของอาหารของ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกบัอาหารพร้อมปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัและ
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กาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัอาหารพร้อมปรุงของประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

และเพิ่มมูลค่าอาหารพร้อมปรุงของไทยให้สามารถแข่งขนักบัการส่งออกอาหารของประเทศอ่ืนๆ 

ได ้ซ่ึงจะทาํใหป้ระเทศไทยรักษาความเป็นอนัดบั 1 ในการเป็นครัวอาหารของโลกต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

 1.  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการส่งออก

อาหารพร้อมปรุง 

 2.  เพื่อศึกษากฎหมายเก่ียวกับความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงท่ีมีผลกระทบต่อการ

ส่งออกอาหารของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

 3.  เพื่อศึกษาปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออก

อาหารของประเทศไทย 

 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความซํ้ าซ้อนของอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ี

ออกมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง รวมถึงมาตรการทางปกครองท่ีจะนาํมาใช้

บงัคบักบัการความคุมความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 จากการท่ีผูบ้ริโภคหันมาบริโภคอาหารพร้อมปรุงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

เก่ียวกบัการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัและปรุงสุก เพื่อให้มัน่ใจว่าเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนมากบัอาหาร

ไดผ้่านการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนแลว้ แต่อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีตอ้งสรรหาอาหารท่ีดี

และปลอดภยัมาใหก้บัผูบ้ริโภค ดั้งนั้นระเบียบขอ้บงัคบัจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการสร้างระเบียบวินยั

ของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยมีกฎหมายท่ีกระจดักระจาย รวมทั้งมาตรฐานการ

ตรวจสอบความปลอดภยัอาหารของประเทศไทยยงัไม่เป็นระบบ ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงหากมีการจดัการระบบองค์กรกาํกบัดูแลท่ีดี การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีดี การ

รวบรวมข้อมูลและส่ือสารข้อมูลท่ีดีย่อมทาํให้อาหารพร้อมปรุงของไทยมีมูลค่าและสามารถ

ส่งออกไปต่างประเทศไดม้ากข้ึน 

  

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

  วิทยานิพนธ์น้ีศึกษาเก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงของประเทศ 

ท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) โดย

จะทาํการศึกษากฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุง และกฎหมายต่างๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้ง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัอาหาร พระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานสินคา้อาหารโดยตรงเท่านั้น บทท่ีไม่เก่ียวขอ้งจะไม่นาํมาอา้งอิง

และจะไม่วิเคราะห์ตวับทนั้นๆ แต่จะศึกษากฎหมายในภาพรวมและเปรียบเทียบกับกฎหมาย

เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงของประเทศไทย 

 

1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 

  วิทยานิพนธ์น้ีไดท้าํการศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือ ศึกษา

คน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลจากหนงัสือ กฎหมาย นโยบายของหน่วยงานต่างๆ บทความในวารสาร 

บทวเิคราะห์ของนกัวชิาการ บทวิจยั และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนกฎหมายของประเทศใน

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) และระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil 

Law System) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทาํให้ทราบถึงประวติัความเป็นมา ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ

ส่งออกอาหารพร้อมปรุง 

 2.  ทาํให้ทราบถึงกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงท่ีมีผลกระทบต่อการ

ส่งออกของประเทศไทยและของต่างประเทศ 

 3.  ทาํให้ทราบถึงปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงท่ีมีผลกระทบต่อการ

ส่งออกอาหารของประเทศไทย 

 4.  เพื่อนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความซํ้ าซ้อนของอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน

ท่ีออกมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง รวมถึงมาตรการทางปกครองท่ีจะนาํมาใช้

บงัคบักบัการความคุมความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง 

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  อาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) หมายถึงอาหารท่ีไดจ้ดัเตรียมส่วนประกอบต่างๆ 

บรรจุไวใ้นหน่วยภาชนะท่ีพร้อมจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเพื่อนาํไปปรุงสุก โดยส่วนใหญ่แลว้จะจดั

จาํหน่ายในรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของถาดโฟมหรือถว้ยคลุมพลาสติกโปร่งแสงใสเพื่อให้มองเห็น

สภาพความสดใหม่ของส่วนประกอบอาหารทั้งหมดท่ีจะนาํไปปรุง 
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  ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หมายถึงอาหารท่ีปราศจากสารพิษและไม่

ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมวิธีในการเตรียมการปรุง ผสม และรับประทาน

อยา่งถูกตอ้งตามความมุ่งหมายของอาหารนั้น   

  อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมท่ีนาํผลผลิตจากภาคเกษตร 

ไดแ้ก่ ผลผลิตจากพืช ปศุสัตวแ์ละประมงมาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต โดยอาศยัเทคโนโลย ี

การแปรรูปและการถนอมอาหาร ตลอดจนเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชแ้ปรรูปอาหาร บรรจุ

ภณัฑอ์าหาร ตลอดจนอายกุารเก็บรักษาผลผลิตอาหาร 

  การตัดต่อพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) หมายถึง ส่ิงมีชีวิต

ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว ์แบคทีเรีย หรือจุลินทรีย ์ท่ีถูกดดัแปลงพนัธุกรรมจากกระบวนการทาง

พนัธุวศิวกรรม โดยการตดัเอายนีส์ของส่ิงมีชีวิตหน่ึงมาใส่เขา้ไปในยีนส์ของส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง 

โดยตามปกติไม่เคยผสมพนัธ์ุกันได้ในธรรมชาติเพื่อให้ส่ิงมีชีวิตชนิดนั้ นมีคุณลักษณะหรือ

คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการหรือเพื่อใหท้นทานต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงง่าย 

  คณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) หมายถึง

หน่วยงานท่ีควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตอาหารและยา รวมถึงการกําหนดโทษสําหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ ซ่ึงในแต่ละประเทศนั้นจะมีคณะกรรมการอาหารและยา ควบคุม

อยู ่โดยใหมี้อาํนาจและหนา้ท่ีกาํหนดกฎระเบียบแตกต่างกนัไป   

  คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (United State Food and Drug 

Administration: USFDA) หมายถึงคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

  สมุดปกขาว (White Paper) คือเอกสารอา้งอิงท่ีใชก้าํหนดมาตรฐานความปลอดภยัของ

อาหารของคณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป 

  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 

Standardization: ISO) หมายถึงองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีกาํหนดมาตรฐานการประกอบกิจการ

เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบกิจการปฏิบติัตาม 

  มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 หมายถึงมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการจดัการระบบ

บริหารงานคุณภาพขั้นพื้นฐานท่ีใช้เพื่อการบริหารหรือจดัการคุณภาพและการประกนัคุณภาพท่ี

เนน้การสร้างคุณภาพภายในองคก์ร โดยไม่จาํกดัชนิดของสินคา้หรือบริการไม่ระบุชนิดหรือขนาด

ของอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ 

  มาตรฐาน ISO 22000 หมายถึงมาตรฐานสากลกลางท่ีครอบคลุมขอ้กาํหนดการจดัการ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
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   หลักเกณฑ์ข้ันตํ่าในการจัดระเบียบสถานที่ผลิตอาหาร (Minimum Requirement) 

หมายถึงกฎเกณฑม์าตรฐานเบ้ืองตน้ท่ีผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งปฏิบติัตาม 

  หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) 

หมายถึงระบบคุณภาพท่ีสร้างกระบวนการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อให้

ผูป้ระกอบการนาํไปปฏิบติั 

  หลักเกณฑ์ (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) หมายถึงระบบการ

จดัการคุณภาพความปลอดภยัซ่ึงใช้ในการควบคุมการผลิตให้ไดอ้าหารท่ีปราศจากเช้ือจุลินทรีย ์

สารเคมี และส่ิงแปลกปลอม คลอบคลุมถึงการป้องกนัปัญหาจากอนัตราย 

  สมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร(White Paper on Food Safety: White 

Paper) หมายถึงมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารท่ีคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกาํหนดข้ึนมา

เพื่อเป็นมาตรฐานป้องกนัความเส่ียงต่อโรคภยัจากอาหาร 

  วิธีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Codex (Codex Alimentarius 

Commission) หมายถึงมาตรฐานอาหารท่ีมีบทบาทสําคญัเป็นอย่างมากในการจดัทาํแนวทาง 

คาํแนะนาํ และมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร 
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บทที ่2 

ประวตัคิวามเป็นมา ความหมาย แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการทําธุรกจิ 

อาหารพร้อมปรุงและการส่งออก 

 

  ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

รวมถึงมีความสามารถในการส่งออกสินค้าอาหารในปริมาณท่ีสูงเป็นลาํดับต้นๆ ของโลกซ่ึง 

จนกระทัง่ไดช่ื้อว่าเป็นครัวอาหารของโลก เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสมกบัการ

ปลูกพืชผลทางการเกษตรประกอบกบัความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะกบัการปศุสัตวแ์ละการ

ประมงอีกดว้ย นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนแรงงานหรืออตัราจา้งท่ีตํ่า

ทาํให้ราคาจาํหน่ายสินคา้อาหารของไทยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเหมาะกบัความสามารถในการซ้ือ

ของผูบ้ริโภคและความเหมาะสมดงักล่าวทาํให้ความตอ้งการบริโภคสินคา้อาหารในตลาดสูงข้ึน

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจอาหารตอ้งขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 

2.1 ประวตัิความเป็นมา แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการทาํธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและการส่งออก 

  อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมลาํดบัแรกท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมาตั้งแต่ประเทศ

ไทยเร่ิมประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2504 เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมท่ีใชเ้งินลงทุนนอ้ย แต่ใชว้ตัถุดิบภายในประเทศสูง การนาํทรัพยากรภายในประเทศ

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตสินคา้อาหารไดห้ลายชนิดซ่ึง

อุตสาหกรรมอาหารจะช่วยก่อให้เกิดการเช่ือมโยงไปสู่การจา้งงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก

การซ้ือขายแลกเปล่ียนวตัถุดิบภายในประเทศและการส่งออกผลผลิตไปยงัต่างประเทศ 

 2.1.1 ประวติัความเป็นมาของธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและการส่งออก 

  การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารในช่วงแรกๆ ผูป้ระกอบการต่างคิดคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

รูปแบบการผลิตอาหารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค จนกระทัง่มีการนาํแนวคิด

เก่ียวกบัการผลิตอาหารพร้อมปรุงมาผลิตและจาํหน่าย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดแทนการนาํเขา้

อาหารท่ีไม่ปลอดภัยจากต่างประเทศเป็นสําคัญ  และต่อมาเม่ือการผลิตขยายตัวมากข้ึน

ผูป้ระกอบการมีความรู้มากข้ึน อุตสาหกรรมก็ไดรั้บประโยชน์จากการผลิตในปริมาณมากและมี

ศกัยภาพในการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารจึงเปล่ียนทิศทางการผลิตเพื่อทดแทนเขา้สู่การผลิตเพื่อ

ส่งออกมากข้ึน 
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  ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 25030

1 สินคา้ส่งออกกว่าร้อยละ 70 เป็นสินคา้เกษตรส่วนเกินจาก

การ 

บริโภคภายในประเทศและใช้เทคโนโลยีท่ีง่ายในการถนอมอาหาร เช่น การตากแห้ง การดอง 

ต่อมาปี พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2513 รัฐบาลไดด้าํเนินนโยบายสนบัสนุนอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการ

นําเข้า โดยนําเทคโนโลยีการผลิตนมข้นหวาน ผกัและผลไม้กระป๋องมาจากต่างประเทศเพื่อ

พฒันาการส่งออก และปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2523 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการส่งออกอาหารแปรรูป

มากข้ึน รัฐบาลไดเ้ปล่ียนมาใชน้โยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อส่งออก อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิต

ในภาคอุตสาหกรรมอาหารยงัขาดความชาํนาญทั้งในดา้นการผลิตและการตลาด ในเวลาดงักล่าวจึง

มีการปรับปรุงความรู้ของผูผ้ลิตเพื่อให้สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐานและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 

  ต่อมาปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2533 เป็นช่วงท่ีอุตสาหกรรมมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว 

ประเทศไทยไดเ้ปรียบเร่ืองค่าแรงซ่ึงอตัราจา้งตํ่ากว่าต่างประเทศ ผูผ้ลิตมีความรู้ความชาํนาญใน

การผลิตมากข้ึน สามารถผลิตและขายสินคา้ไดม้ากทาํให้อุตสาหกรรมอาหารเจริญเติบโตไปพร้อม

กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว ซ่ึงผูป้ระกอบการบางรายได้นําเทคโนโลยีจากยุโรปและ

สหรัฐอเมริกาเขา้มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของตนเอง และในปี พ.ศ. 2533 -  พ.ศ. 2543 

เป็นยุคทองแห่งการเปิดเสรีการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลก เน่ืองจากมีประเทศ

ผูผ้ลิตรายใหม่ซ่ึงมีค่าจา้งแรงงานท่ีตํ่าและมีวตัถุดิบท่ีคลา้ยคลึงกบัไทยเขา้สู่ตลาดโลก นอกจากน้ี

กฎเกณฑ์การคา้โลกยงัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม

อาหารจาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาความสามารถทั้งเร่ืองเทคโนโลยกีารผลิต การตลาดและการจดัการอยา่ง

ต่อเน่ือง พร้อมทั้งพยายามผลิตสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ียงัตอ้งรักษามาตรฐานสากล

ต่างๆ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่ออาหารไทยและสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้อย่าง

ย ัง่ยนืทั้งระดบัภายในประเทศและระดบัโลก 

  2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการทาํธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและการส่งออก 

  ธุรกิจ (Business) หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

แลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้และบริการ โดยมุ่งหมายท่ีจะแสวงหากาํไรจากการประกอบธุรกิจและ

รับผดิชอบต่อความเส่ียง ความรับผดิชอบต่อสังคมและมีจริยธรรม 

                                                 
1  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.  (2552).  รายงานการศึกษาแนวคดิผลติภณัฑ์ใหม่.  หนา้ 7-8.  
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  2.1.2.1 ทฤษฎีการลงทุน1

2 “การลงทุน” (Investment) หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพย์

หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนั ซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนั

ยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อยา่งตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี การลงทุนแบ่งออกได ้3 ประเภท คือ 

   1) การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) เป็นการลงทุนของผูบ้ริโภคจะ

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) เช่น รถยนต์ เคร่ืองดูดฝุ่ น 

เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัในกาํไรในรูปของตวัเงิน แต่

ผูล้งทุนหวงัความพอใจในการใชสิ้นทรัพยเ์หล่านั้นมากกวา่ 

   2) การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) การซ้ือบา้นเป็นท่ี

อยู่อาศยัถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหน่ึงของผูบ้ริโภคหรือท่ีเรียกว่า ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(Real Estate Investment) และในกรณีท่ีอุปสงค ์ (Demand) ในท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนมากกวา่อุปทาน 

(Supply) มูลค่าของบา้นท่ีซ้ือไวอ้าจสูงข้ึน หากขายจะไดก้าํไรซ่ึงถือไดว้่าเป็นเพียงผลพลอยได ้

กล่าวโดยสรุปแลว้การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) ตามความหมาย

ทางการเงินหรือการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นการซ้ือสินทรัพย  ์ (Asset) ในรูปของหลกัทรัพย ์

(Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุ้นกูห้รือหุ้นทุน (Stock) การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุน

ทางออ้ม ซ่ึงแตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูมี้เงินออมเม่ือไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ

เอง เน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อมยงัมีเงินไม่มากพอ ผูล้งทุนอาจนาํเงินท่ีออมไดจ้ะมากหรือนอ้ย

ก็ตามไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เขาพอใจท่ีจะลงทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล

แลว้แต่ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ทาํการลงทุน นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจจะไดผ้ลตอบแทนอีกลกัษณะหน่ึง

ก็คือ กาํไรจากการขายหลักทรัพย  ์ (Capital Gain) หรือการขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย ์           

(Capital Loss) อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดจ้ากการลงทุนท่ีเรียกวา่ Yield ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงอตัรา

ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัไดค้าํนึงถึงกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์ หรือ

ขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน หรือท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน Yield ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุน

ไม่วา่จะมาก หรือนอ้ยก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัความเส่ียง (Risk) ของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนนั้นๆ โดยปกติแลว้ 

ผูล้งทุนพยายามเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง 

   3) การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) การลงทุนในความหมาย

เชิงธุรกิจ หมายถึง การซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อประกอบธุรกิจหารายได ้โดยหวงัวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดรายไดท่ี้

ไดน้ี้เพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน มีขอ้สังเกตวา่เป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจ 

คือกาํไร กาํไรจะเป็นตวัดึงดูดผูล้งทุนนาํเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีจะกล่าวโดยสรุป

ไดว้า่ เป็นการนาํเงินออม (Saving) หรือเงินท่ีสะสมไว ้(Accumulated Fund) และ/หรือเงินกูย้ืมจาก

                                                 
  2  เพชรี ขมุทรัพย.์  (2544).  หลกัการลงทุน.  หนา้ 1-2. 
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ธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจดัสร้างหรือจดัหาสินคา้ประเภททุน ซ่ึงประกอบด้วย

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพยไ์ดแ้ก่ การลงทุนในท่ีดิน โรงงาน และ

อาคารส่ิงปลูกสร้าง เพื่อนาํมาใช้ประโยชน์ผลิตสินคา้ และบริการเพื่อสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ธุรกิจท่ีลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีมุ่งหวงักาํไรจากการลงทุนเป็นผลตอบแทน 

  2.1.2.2 แนวคิดในการพิจารณาตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (Relevant Market)3

  การท่ีจะพิจารณาว่าสินคา้อาหารนั้นๆ สามารถใช้ทดแทนกนัได้โดยสมบูรณ์หรือไม่

ตอ้งพิจารณาจากแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่จะบริโภคอาหารประเภทใด มีอาหารประเภท

ใดท่ีรองรับและทดแทนกนัไดเ้พื่อใหผู้บ้ริโภคหนัมาบริโภคสินคา้อาหารท่ีทดแทนอาหารท่ีขาดไป 

ในทางตรงกนัขา้ม หากสินคา้อาหารนั้นทดแทนกนัไม่ไดโ้ดยสมบูรณ์ก็ไม่ถือว่าเป็นตลาดสินคา้

อาหารเดียวกนั ในการพิจารณาวา่สินคา้อาหารนั้นเป็นสินคา้ในตลาดเดียวกนัหรือไม่พิจาณาไดจ้าก

ตลาดในเชิงภูมิศาสตร์และตลาดในเชิงสินคา้ กล่าวคือ 

 เม่ือกล่าวถึง

ตลาดสินคา้อาหารจะหมายถึงตลาดสินคา้อาหารประเภทเดียวกนั หรือตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง

เป็นการรวมเอาสินคา้อาหารท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัไดไ้วใ้นตลาดเดียวกนั ในการประกอบธุรกิจ

การคา้อาหารผูป้ระกอบธุรกิจยอ่มตอ้งคาํนึงถึงส่วนแบ่งตลาดของผูป้ระกอบการรายนั้นและการท่ี

จะหาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของผูป้ระกอบการรายใดไดจ้ะตอ้งหาขอบเขตตลาดสินคา้นั้น

ก่อน ดงันั้น การหาขอบเขตตลาดสินคา้จึงเป็นส่วนสําคญัในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถ

ครอบครองส่วนแบ่งตลาดได ้

  “ตลาดในเชิงภูมิศาสตร์” (Geographic Market) เป็นการพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีจาํหน่าย

สินคา้ว่าเป็นสถานท่ีไม่อยู่ห่างไกลกนัมากและผูบ้ริโภคสามารถเดินทางมาเพื่อหาสินคา้อาหาร

ทดแทนไดห้รือสามารถขนส่งสินคา้ไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึงไดจึ้งอาจกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า ตลาดในเชิง

ภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็นการกาํหนดพื้นท่ีท่ีผูผ้ลิตทาํการผลิตสินคา้หรือพื้นท่ีท่ีผูข้ายทาํการขายสินคา้นั้น 

สําหรับตลาดในเชิงภูมิศาสตร์น้ีอาจมีขอบเขตแคบหรือกวา้งกว่าขอบเขตพื้นท่ีในประเทศไทยได ้

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต การขนส่งและความคงทนยืนยาวของสินคา้อาหาร

กล่าวคือ  

  ตน้ทุนการขนส่ง (Cost of Transportation) เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลคา้ของสินคา้เพราะคา้

ขนส่งสินคา้ในแต่ละพื้นท่ีจะแตกต่างกนั เช่น กรณีสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่ส่งไปขายยงัต่างพื้นท่ีกนั 

ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีห่างไกลกวา่ยอ่มตอ้งบริโภคในราคาท่ีสูงกวา่ เน่ืองจากคา้ขนส่งท่ีต่างกนัทาํ

ใหสิ้นคา้ชนิดเดียวกนัราคาแตกต่างกนั สาํหรับความคงทนของสินคา้ หากท่ีเป็นของสดท่ีมกัจะเน่า

                                                 
3  ชลาลยั บุญเป่ียว.  (2549).  ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการรวมธุรกจิตามพระราชบญัญัตกิารแข่งขันทาง

การค้า.  หนา้ 13-15.    
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เสียหรือมีอายจุาํกดั เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของสินคา้อาหารนั้นเอง ทาํให้คู่แข่งขนัถูกจาํกดั

โดยเขตพื้นท่ี  

  “ตลาดในเชิงสินคา้” (Product Market) การพิจารณาวา่สินคา้อาหารใดเป็นสินคา้ตลาด

เดียวกนัหรือไม่จะพิจารณาจากปัจจยัต่อไปน้ี 

  1) ความสามารถในการทดแทนดา้นอุปสงค์ พิจารณาจากความยืดหยุน่ของอุปสงคต์่อ

ราคาสินคา้ชนิดอ่ืน หมายถึงการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ชนิดหน่ึงจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ปริมาณการบริโภคของสินคา้อีกชนิดหน่ึงอยา่งไร 

  2) ความสามารถในการทดแทนดา้นอุปทาน พิจารณาจากความยืดหยุน่ในดา้นอุปทาน

และความสามารถในการผลิตได้แก่วตัถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการ

เปล่ียนแปลงของผูผ้ลิต และอ่ืนๆ  

  3) การใช้งานขั้นสุดทา้ยจะตอ้งพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงด้านผูบ้ริโภค

ประกอบดว้ย เช่น ค่านํ้ามนั ค่าแก๊ส เป็นตน้ 

  4) การรับรู้และการตอบสนองของผูบ้ริโภค หรือกล่าวไดว้า่เป็นการตอบสนองทางดา้น

ความเห็นของผูบ้ริโภคท่ีอาจมีการทาํวจิยัหรือวจิารณ์สินคา้อาหารนั้น 

  5) ช่องทางการจดัจาํหน่าย สินค้าอาหารชนิดเดียวกันอาจมีช่องทางการจาํหน่ายท่ี

แตกต่างกนัมาก ซ่ึงอาจทดแทนกนัไดห้รือไม่ไดข่ึ้นอยูก่บัระบบการจดัหน่าย  

  6) ราคาและคุณภาพของสินคา้อาหาร และลกัษณะทางกายภาพ สินคา้ท่ีมีลกัษณะทาง

กายภาพแตกต่างกนัมากอาจไม่สามารถทดแทนกนัได ้

  2.1.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการส่งออกอาหารพร้อมปรุง 

  สืบเน่ืองจากความแตกต่างในด้านสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติของแต่

ประเทศส่งผลให้การผลิตสินคา้อาหารมีความแตกต่างกนัไป รวมถึงรสชาติและเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของอาหารแต่ละชนชาติทาํให้ผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศต่างมีความต้องการบริโภคอาหารท่ี

หลากหลายมากข้ึน ดงันั้น การแลกเปล่ียนทั้งนาํเขา้และส่งออกอาหารจากประเทศหน่ึงไปยงัอีก

ประเทศหน่ึงจึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเหล่านั้นได ้นอกจากน้ี

ยงัส่งผลดีใหก้บัภาคเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเติบโตข้ึนเน่ืองจาก

มีการแข่งขนัในดา้นการคา้การตลาด รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพอาหารให้ไดม้าตรฐานสากลซ่ึง

ประโยชน์สุดทา้ยยอ่มตกแก่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยนัน่เอง  

  ตลาดส่งออกเป็นแหล่งแลกเปล่ียนสินคา้อาหารของแต่ละประเทศท่ีสําคญัเน่ืองจาก         

แต่ละประเทศไม่สามารถผลิตอาหารไดต้ามความตอ้งการ เพราะขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

การส่งออกจึงหมายถึง การส่งสินค้าท่ีมีฐานการผลิตภายในประเทศใดประเทศหน่ึงและส่ง
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ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกจาํหน่ายไปยงัประเทศอีกประเทศหน่ึงในปริมาณท่ีมากพอสมควร เม่ือคิดเป็น

สัดส่วนกบัการจาํหน่ายภายในประเทศ ไม่วา่จะเป็นประเทศใกลเ้คียงหรือห่างไกลในทวีปอ่ืน การ

ส่งสินคา้ออกจากฐานการผลิตในประเทศไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศนั้นถือไดว้า่เป็นการคา้ระหวา่ง

ประเทศซ่ึงประเทศผูส่้งออกจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษากฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ เพื่อ

ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การถูกปฏิเสธห้ามมิให้นาํเขา้สินคา้ หรือการกกัสินคา้อนั

เน่ืองมาจากสินคา้ไม่ปลอดภยัหรือไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายประเทศนั้นกาํหนด เป็นตน้ 

  ดงันั้น เม่ือการส่งออกสินคา้จากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึงจะทาํให้มีการพฒันา

เศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคได้รับประโยชน์โดยตรงซ่ึงจะได้บริโภคสินคา้อาหารท่ีดีมี

คุณภาพและปลอดภยั และยงัมีประโยชน์ทางออ้มอีกดว้ย กล่าวคือ การแข่งขนัเพื่อปรับปรุงและ

พฒันาวิธีการผลิตและการจดัการระบบความปลอดภยัของอาหารท่ีดีจะเป็นท่ียอมรับของนานา

ประเทศ   

 2.1.3 ประวติัความเป็นมาของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

  ความปลอดภัยของอาหารมีวิว ัฒนาการอย่างเป็นลําดับมาตั้ งแต่สมัยอดีตและ

เปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมส่งผลให้กฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในสมยัก่อนขาดความเหมาะสม 

ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนกฎหมายเพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัและ

รองรับปัญหาทางตลาดทั้งภายในและต่างประเทศท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การปนเป้ือนของสารเคมี     

เป็นตน้ และจากการศึกษาประวติัความเป็นมาของกฎหมายแต่ละประเทศสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1.3.1 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารของประเทศไทย  

  กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารของประเทศไทยเร่ิมคร้ังแรก 3

4 จากการใช้

มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากการบริโภคหางนํ้ านม โดยมีการกาํหนด

มาตรการบงัคบัใชเ้ป็นพระราชบญัติัหางนํ้ านม พ.ศ. 2470 ต่อมาเม่ือสังคมและเศรษฐกิจของไทยมี

การพฒันาข้ึน รัฐจึงออกกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้เกิด

ความปลอดภยัและเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงบทกฎหมายเหล่านั้นมีลกัษณะเป็นกฎหมายมหาชนซ่ึง

มีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสาธารณะ โดยรัฐจะเป็นผูค้วบคุมกาํกบัดูแลผู ้

ประกอบธุรกิจ กฎเกณฑ์ท่ีรัฐกาํหนดไวไ้ดแ้ก่ พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2484 พระราชบญัญติั

สาธารณสุข พ.ศ. 2484 พระราชบญัญติัเคร่ืองสาํอาง พ.ศ. 2517 และต่อมาไดมี้การผลกัดนัให้มีการ

                                                 
4 อรุณี ศรีทิพโยวาท.  (2522).  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการกาํหนดข้อมูลทางโภชนาการของ

ส่วนประกอบของอาหารในรายการอาหาร (เมนู) ศึกษาเฉพาะธุรกจิอาหารทีม่กีารควบคุมโดยรัฐ.  หนา้ 31-32.    
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ยกร่างกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคจนกระทัง่มีการประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2522 และ

ไดจ้ดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึน 

  ในปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2543 ได้มีการประกาศบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการ

ควบคุมแหล่งท่ีมาของอาหาร และไดจ้ดัทาํแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภยัดา้นอาหารในปี พ.ศ. 

2545 ซ่ึงมี 2 หน่วยงานหลกัไดแ้ก่ 

  1) กระท รวงส าธ ารณสุ ขดูแล รับ ผิดชอบ เ ก่ี ยวกับ อา หา รนํา เข้า แล ะบ ริโภค

ภายในประเทศซ่ึงประกอบไปดว้ยหน่วยงานยอ่ยท่ีสาํคญัคือ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมอนามยั และกรมควบคุมโรค 

  2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการส่งออกประกอบด้วย

หน่วยงานย่อยท่ีสําคญัคือ สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมประมง กรม

ปศุสัตว ์กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นตน้ 

  นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอาหารของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

สํานักงานอนามยั กทม. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัวิจยั

โภชนาการและสถาบนัการศึกษาต่างๆ จากการศึกษาพบวา่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา ประเทศ

ไทยเป็นผูส่้งออกอาหารไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพดา้นความพร้อม

ทั้งเร่ืองของวตัถุดิบ แรงงาน การพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมทั้งฝีมือของคนไทยดว้ย และรัฐาบาลไดมี้

นโยบายท่ีจะผลกัดนัให้ไทยเป็น “ครัวอาหารของโลก” จึงไดป้ระกาศให้วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2547 เป็น “วนัประกาศความปลอดภยัอาหาร” ของประเทศไทย  

  เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ความเห็นชอบเร่ือง กรอบ

แนวทางปฏิบติัการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตรและอาหาร (Food Safety) ซ่ึง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดน้าํเสนอ โดยกาํหนดให้ปี พ.ศ. 2547 เป็นปีแห่งสุขภาพอนามยัเพื่อ

รณรงคแ์ละเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารชนิดต่างๆ ของไทยให้เป็นท่ีรู้จกั

ในต่างประเทศ   

  2.1.3.2 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา    

  สหรัฐอเมริกามีกฎหมายวา่ดว้ยอาหารและยา (Food and Drug Act) ฉบบัแรก4

5 เม่ือ ค.ศ. 

1906 โดยมีหลกัเกณฑ์การห้ามปลอมปนและการแสดงเท็จในอาหารและยาท่ีมีการซ้ือขายระหวา่ง

รัฐ และในปีเดียวกนัก็ไดมี้การออกกฎหมายวา่ดว้ยการตรวจสอบเน้ือสัตว ์(The Meat Inspection 

                                                 
5  กฤตกร รุ่งพรทวรัีตน์.  (2548).  กฎหมายเกีย่วกบัมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ

สหรัฐอเมริกา.  หนา้ 7-8.  
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Act) มีหลกัเกณฑ์คือ กาํหนดให้มีการตรวจสอบสภาพของโรงงานบรรจุเน้ือสัตวเ์พื่อให้โรงงานมี

สุขลกัษณะท่ีดีไม่มีการใชส้ารพิษเพื่อเก็บรักษาเน้ือสัตว ์ 

  ต่อมาปี ค.ศ. 1913 มีการแกไ้ขกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา (Gould Amendment) 

กาํหนดใหก้ารผลิตผลิตภณัฑบ์รรจุอาหารตอ้งมีเคร่ืองหมายท่ีลกัษณะเรียบง่ายและเด่นชดัโดยระบุ

นํ้าหนกั ขนาด และจาํนวนของสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในดว้ย และในปี ค.ศ. 1927 ไดมี้การแยกอาํนาจ

หนา้ท่ีของหน่วยงานใหมี้ความชดัเจนข้ึน โดยการจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลเร่ืองอาหาร 

รวมถึงอาํนาจในการออกกฎระเบียบซ่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการอาหาร ยา และการกาํจดัแมลง” 

(Food, Drug, and Insecticide Administration)  

  ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ไดมี้การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา (Mcnary-Mapes 

Amendment) โดยให้อาํนาจแก่คณะกรรมการอาหาร ยา และการกาํจัดแมลงในการกาํหนด

มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานการบรรจุอาหารกระป๋อง โดยยกเวน้อาหารประเภทเน้ือสัตวแ์ละ

นม และเปล่ียนช่ือเป็น “คณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration: FDA) 

  ในปี ค.ศ. 1933 คณะกรรมการอาหารและยา ไดแ้นะนาํให้ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายว่า

ด้วยอาหารและยา จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1938 กฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง               

(The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938) ไดถู้กตราเป็นกฎหมาย โดยมีหลกัการท่ี

สําคญัคือ ให้ขยายการควบคุมไปถึงเคร่ืองสําอางดว้ย โดยให้คณะกรรมการอาหารและยามีอาํนาจ

ในการกาํหนดมาตรฐานเอกลกัษณ์ (Standards of Identity) มาตรฐานคุณภาพ (Standards of 

Quality) และมาตรฐานการบรรจุ (Standards of Fill of Container) และยงัมีอาํนาจในการตรวจสอบ

โรงงานอีกดว้ย 

  ในปี ค.ศ. 1939 จึงไดมี้การออกกฎระเบียบมาตรฐานอาหารข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยเป็น

การกาํหนดมาตรฐานของสินคา้จาํพวกมะเขือเทศ และในปี ค.ศ. 1940 คณะกรรมการอาหารและยา 

ไดย้า้ยสังกดัจากกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture) มาอยูภ่ายใตส้ังกดั Federal Security 

Agency ต่อมาในปี ค.ศ. 1948 ได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยาและเคร่ืองสําอาง         

(Miller Amendment) ซ่ึงยงัคงยืนยนัให้กฎหมายว่าดว้ยอาหาร ยาและเคร่ืองสําอางใช้บงัคบักบั

สินคา้ซ่ึงผลิตจากรัฐหน่ึงและขนส่งไปจาํหน่ายอีกรัฐหน่ึง และในปี ค.ศ. 1953 Federal Security 

Agency ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงสาธารณสุข การศึกษา และสวสัดิการ (Department of Health, 

Education, and Welfare) นอกจากน้ีไดมี้การแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร ยาและเคร่ืองสําอางให้

อาํนาจแก่คณะกรรมการอาหารและยาสามารถเรียกให้โรงงานส่งหนังสือรายงานช้ีแจงการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ ในปี ค.ศ. 1954 ได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยาและ

เคร่ืองสําอางอีกคร้ัง (Miller Pesticide Amendment) โดยกาํหนดขั้นตอนการตั้งมาตรฐานความ
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ปลอดภยัแก่ผูท้าํงานในการกาํจดัศตัรูพืชท่ีรบกวนการเกษตร และจดัตั้งคณะกรรมการอาหารและ

ยา อยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1988 โดยการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีและความยินยอมจากวุฒิสภา 

พร้อมกับขยายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กวา้งข้ึนครอบคลุมถึงการวิจยัค้นควา้ การบงัคบัใช้

กฎหมาย การเผยแพร่ และการศึกษาขอ้มูลต่างๆ 

  ในปี ค.ศ. 1997 มีการออกกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug 

Administration Modernization Act ซ่ึงกาํหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมการอาหารและยา

ให้มีขอบเขตในการปฏิบติังานท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2010 คณะกรรมการ

อาหารและยาไดมี้การแกไ้ขกฎหมายอาหาร ยา และเคร่ืองสําอางของรัฐบาลกลาง Federal Food, 

Drug, and Cosmetic Act ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหาร โดยเรียกว่า FDA Food 

Safety Modernization Act หรือเรียกวา่ Food Safety Bill ซ่ึงเป็นร่างกฎหมายท่ีไดรั้บการพิจารณา

อย่างรวดเร็ว โดยถูกเสนอพิจารณาคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 และสภาสูงของ

สหรัฐอเมริกายอมรับร่างกฎหมายน้ีเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และลงในท่ีสุดประธานาธิบดี

โอบามาไดล้งนามและประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554 

  จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้นของกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภยัของอาหารใน

สหรัฐอเมริกาเห็นไดว้า่กฎหมายสหรัฐอเมริกามีการปรับเปล่ียมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และมีการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงมาวิจัยสุขภาพของ

ประชากรของตน ดงันั้นสหรัฐอเมริกาจึงถูกนาํมาเป็นแม่แบบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัของอาหารในหลายๆ ประเทศ นอกจากน้ี กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร ยา และเคร่ืองสําอางของ

รัฐบาลกลาง (The Federal Food, Drug and Cosmetic Act) ยงัไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํว่า 

“อาหาร” ตาม Section 201(f)
∗

 ของบทบญัญติัดงักล่าววา่ “อาหาร” คือ ส่ิงท่ีใชกิ้นหรือเคร่ืองด่ืม

สาํหรับมนุษยแ์ละสัตว ์หมายรวมถึงหมากฝร่ัง และส่ิงท่ีเป็นส่วนประกอบของส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

โดยกฎหมายมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้ผูบ้ริโภคมั่นใจได้ว่าอาหารท่ีผลิตมีความบริสุทธ์ิ สมบูรณ์ 

ปลอดภยัสําหรับการบริโภค มีการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ ใช้สีเจือปนอาหารเฉพาะท่ีได้รับ

อนุญาตให้ใช ้ทาํจากส่วนประกอบท่ีเหมาะสม ฉลากและหีบห่อแสดงขอ้ความเป็นภาษาองักฤษท่ี

ให้ขอ้เท็จจริงและขอ้มูลความรู้ท่ีผูบ้ริโภคสมควรไดรั้บและไม่ช้ีนาํให้เขา้ใจผิด และใน Section 

401
∗

                                                 
“food” means (1) articles used for food or drink for man or other animals, (2) chewing gum, and (3) articles 

used for components of any such article  (The Federal Food, Drug and Cosmetic Act,  2011 : 201(f)) 

 กล่าววา่ เม่ือใดท่ีตอ้งการให้เกิดความถูกตอ้งในการแสดงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงและจาํหน่ายอาหาร

Whenever in the judgment of the Secretary such action will promote honesty and fair dealing in the interest 

of consumers, he shall promulgate regulations fixing and establishing for any food, under its common or 
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อยา่งเป็นธรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคแลว้จะตอ้งออกกฎระเบียบและประกาศใชก้ฎระเบียบ

ท่ีบญัญติัข้ึนภายใตช่ื้อสามญัหรือช่ือปกติเท่าท่ีจะกระทาํไดแ้ละตอ้งกาํหนดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผล 

โดยกาํหนดบทนิยามหรือความหมายและมาตรฐานอาหารต่างๆ ซ่ึงมาตรฐานอาหารท่ีกาํหนดโดย

คณะกรรมการอาหารและยาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นทั้งต่อผูบ้ริโภคและต่ออุตสาหกรรมอาหาร 

  นอกจากน้ีมาตรฐานอาหารช่วยให้เกิดความต่ืนตวัในดา้นคุณภาพของอาหาร และการ

ป้องกนัการฉ้อโกงทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานอาหารยงัทาํให้มีการให้คาํนิยามอาหารแต่ละชนิด

แบ่งแยกตามช่ือเรียกของอาหารนั้นๆ มิฉะนั้นอาจมีการใช้ช่ือเหมือนกนัหรืออาหารชนิดเดียวกนั

อาจใชช่ื้อต่างกนัก็ไดซ่ึ้งอาจทาํใหเ้กิดความสับสนและเขา้ใจผดิได ้

  2.1.3.3  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารของประเทศญ่ีปุ่น 

  เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีนาํเขา้อาหารจากต่างประเทศสูงในระดบัหน่ึงโดย

ในปี ค.ศ. 1950 – ค.ศ. 19606

                                                                                                                                           
usual name so far as practicable, a reasonable definition and standard of identity, a reasonable standard of 

quality, or reasonable standards of fill of container.  No definition and standard of identity and no standard 

of quality shall be established for fresh or dried fruits, fresh or dried vegetables, or butter, except that 

definitions and standards of identity may be established avocadoes, cantaloupes, citrus fruits, and melons.  

In prescribing any standard of fill of container, the Secretary shall give due consideration to the natural 

shrinkage in storage and in transit of fresh natural food and to need for the necessary packing and 

protective material.  In the prescribing of any standard of quality for any canned fruit or canned vegetable, 

consideration shall be given and due allowance made for the differing characteristics of the several varieties 

of such fruit or vegetable.  In prescribing a definition and standard of identity for any food or class of food 

in which optional ingredients are permitted, the Secretary shall, for the purpose of promotion honesty and 

fair dealing in the interest of consumers, designate the optional ingredients which shall be named on the 

Label.  Any definition and standard of identity prescribed by the Secretary for avocadoes, cantaloupes, 

citrus fruits, or melons shall relate only to maturity and to the effects of freezing.  (The Federal Food, Drug 

and Cosmetic Act,  2011 : 401) 

 ส่งผลทาํให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคญ่ีปุ่น

เปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคมีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนตอ้งการบริโภคอาหารท่ีมีความหลายหลาย การ

บริโภคขา้วไดล้ดลงและหันมาบริโภคอาหารจานด่วน อาหารสําเร็จรูป และอาหารพร้อมปรุง จึง

ต้องมีการนําเข้าอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้งมากข้ึนส่งผล

ใหต้อ้งเปล่ียนไปบริโภคอาหารประเภทสาํเร็จรูปหรืออาหารพร้อมปรุงเพื่อเป็นการประหยดัเวลา 

6  ศิรินุช คูเจริญไพบูลย.์  (2552).  การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่ นด้านความปลอดภัยของ

อาหาร.  หนา้ 19-22.  
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  นอกจากน้ีด้วยอตัราการพึ่ งพาตนเองหรือความสามารถในการผลิตอาหารสําหรับ

บริโภคภายในประเทศของญ่ีปุ่นมีอตัราลดลงเร่ือยๆ จากปี ค.ศ. 1965 มีอตัราร้อยละ 73 และลดลง

เป็นร้อยละ 54 ในปี ค.ศ. 1975 และลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 เป็นตน้มา รวมถึงสัดส่วน

การผลิตยงัลดลงในทุกหมวดอาหาร เช่น ถัว่เหลือง เน้ือสัตว ์โดยเฉพาะสัตวน์ํ้ าซ่ึงเป็นผลกระทบ

มากจากภยัธรรมชาตินัน่เอง และยงัส่งผลกระทบถึงอาหารพืชไร่ อาหารเกษตรอีกดว้ย 

  การเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตอาหาร 8

7 เช่น การพฒันาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเกิดโรคชนิดใหม่ การคา้ท่ีขยายตวั ลว้นแต่ทาํให้ผูบ้ริโภค

เกิดความกงัวลใจและมีความเส่ียงในการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั รัฐโดยกระทรวงสาธารณสุข 

แรงงานและสวสัดิการจึงมีการกาํหนดพระราชบญัญติัพื้นฐานด้านความปลอดภยัของอาหาร           

(The Basic Food Safety Law) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยมีผลบงัคบัใชบ้งัคบัเม่ือ

วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความปลอดภยัและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั ปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัของอาหารให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่และหลกัการวิเคราะห์ความ

เส่ียงมาใชใ้นการตรวจสอบ คน้ควา้วจิยัโดยอา้งอิงขอ้มูลในระดบันานาชาติ จดัตั้งคณะกรรมาธิการ

ความปลอดภัยของอาหารเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยของอาหารให้

ค ําปรึกษาพร้อมทั้ งแลกเปล่ียนข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหารกับหน่วยงานต่างๆ 

ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภครวมถึงเตรียมการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดย

เร่งด่วน นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดให้ผูบ้ริโภคจะตอ้งรักษาผลประโยชน์ของตนเองโดยแสดงความ

คิดเห็นและให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารซ่ืงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความพยายามของรัฐในการสร้างความตระหนกัดา้นความปลอดภยัของอาหารและลดความเส่ียงท่ี

อาจเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค   

  2.1.3.4 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารของสหภาพยโุรป  

  ในช่วงทศวรรษ 1990 สหภาพยโุรปไดป้ระสบกบัภาวะวิกฤติดา้นความปลอดภยัอาหาร

อยา่งรุนแรงเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบหลายดา้น เช่น โรคววับา้ โรคปากเทา้เป่ือย และการปนเป้ือน

ของสารไดออกซินทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความวิตกกงัวลและขาดความมัน่ใจในความปลอดภยัของ

อาหาร ปรากฎการณ์คร้ังนั้นขยายวงกวา้งไปยงัหลายประเทศสมาชิกจึงทาํให้เกิดความตอ้งการ

ทางดา้นมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร ดว้ยเหตุน้ีสหภาพยโุรปจึงไดก้าํหนดกรอบแผนปฏิบติั

การใหญ่วา่ดว้ยเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร (White Paper on Food Safety) เม่ือเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2543 ภายใตช่ื้อ สมุดปกขาววา่ดว้ยความปลอดภยัของอาหาร     

                                                 
7  แหล่งเดิม. 
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  White Paper8

  White Paper ไดเ้สริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัระบบควบคุมมาตรการ “Form the Farm 

to the Fork” โดยกาํหนดยุทธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่ การจดัตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยั

ของอาหาร (European Food Safety Authority) โดยกาํหนดความรับผิดชอบพื้นฐานดา้นความ

ปลอดภยัอาหารของผูป้ระกอบการด้านอาหารมนุษยแ์ละอาหารสัตว ์และการตรวจสอบผลการ

ปฏิบติังานของประเทศสมาชิกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป  ดงันั้น White Paper จึงเปรียบเสมือน

ธรรมนูณใหญ่เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัอาหารของสหภาพยุโรป และเป็นจุดเปล่ียนแปลงคร้ัง

สําคญัในการปฏิรูปนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารของสหภาพ

ยุโรป White Paper กาํหนดมาตรการต่างๆ ไวม้ากมายและท่ีสําคญัคือการเกิดกฎระเบียบดา้น

สุขอนามยั (Hygiene Package) โดยกฎระเบียบชุดน้ีเป็นการประมวลระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

สุขอนามยัอาหาร (Food Hygiene) ซ่ึงแต่เดิมเคยกระจดักระจายอยู่ในหมวดต่างๆ มารวมไวใ้น

อนุกรมเดียวกนัในระเบียบวา่ดว้ยอาหาร 178/2002 

 คือเอกสารอา้งอิงท่ีเป็นมาตรฐานสําคญัของคณะกรรมาธิการสหภาพ

ยุโรป ดังนั้น สมุดปกขาวด้านความปลอดภยัอาหารของสหภาพยุโรปจึงเป็นเอกสารท่ีใช้เป็น

แนวนโยบายในการจดัการดา้นสุขอนามยัใหก้บัผูบ้ริโภค เป็นนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงต่อ

โรคและใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในสหภาพยุโรป

วา่อาหารท่ีจาํหน่ายในกลุ่มสหภาพยโุรปจะปลอดเช้ือและสารพิษตกคา้งต่างๆ  

  ปัจจุบนัสหภาพยโุรปไดมี้การปรับปรุงและขจดัขอ้แตกต่างของระเบียบควบคุมสารเคมี

ท่ีมีอยู่กว่า 40 ฉบบั โดยกาํหนดให้มีระบบการจดัการสารเคมีระบบเดียว (Single System) ซ่ึง

ครอบคลุมสารเคมีท่ีมีใช้มาแต่เดิมจนถึงปัจจุบนักว่า 104,106 ชนิด โดยระเบียบดงักล่าวมีช่ือว่า 

“Reach” ซ่ึงระเบียบท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ขอ้กาํหนดภายใตร้ะเบียบ Reach โดยไดก้าํหนดเก่ียวกบัสารเคมี

ท่ีตอ้งจดทะเบียบตามระเบียบ Reach บงัคบัให้มีการจดทะเบียนสารเคมีและสารเคมีในผลิตภณัฑ ์

โดยท่ีสารเคมีทั้งหมดท่ีมีการผลิตหรือนาํเขา้ตลาดร่วมยุโรปในปริมาณตั้งแต่ 1 ตนัต่อปี ไม่วา่สาร

นั้นจะมีจาํหน่ายอยูใ่นตลาดก่อนเดือนกนัยายน พ.ศ. 2524 (Existing Substances) หรือเป็นสารเคมี

ใหม่ (New Substances) ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ี หมายถึงสารเคมีและสารประกอบของสารเคมีท่ีเกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ข้ึนและรวมถึงสารเจือปน (Additive) ท่ีใส่ไวเ้พื่อช่วยให้สารนั้นคง

ตวัและส่ิงปนเป้ือน (Impurity) ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีมีอยูใ่นสารนั้น 

 

 

                                                 
8  วชุิดา นนัทสงวนไทย.  (2551).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้วตัถุเจอืปนอาหาร.  หนา้ 

68-74.  
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2.2 ความหมายและความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุง 

  อาหารเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละอาหารท่ีปลอดภยันั้น

ตอ้งปราศจากเช้ือโรคหรือปนเป้ือนจากเช้ือโรคซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคภยัหรือการเจ็บป่วย หน่ึงใน

วิธีการป้องกนัอนัตรายจากอาหารคือ การเก็บอาหารให้ปลอดภยัในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเพื่อรักษา

คุณภาพของอาหารใหเ้หมาะสมกบัการบริโภค ยดือายกุารเก็บอาหารเพื่อลดการเน่าเสีย การควบคุม

ไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนและลดการเจริญเติมโตของเช้ือโรคในอาหาร 

 2.2.1  ความหมายของอาหารพร้อมปรุง 

  อาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook)9

  การจดัจาํหน่ายอาหารพร้อมปรุงนั้น มกัจะเก็บไวใ้นตูแ้ช่เยน็ไม่ว่าจะมีฝาปิดหรือไม่ก็

ตามและเก็บไวใ้นอุณหภูมิท่ี 5 องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล

สดซ่ึงมกัเน่าเสียง่ายกวา่อาหารประเภทอ่ืน เน่ืองจากมีจุลินทรียแ์ละอาจมีการปนเป้ือนของเช้ือโรค

ต่างๆ ซึมเข้ามาผ่านบรรจุภณัฑ์และระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา รวมทั้งการหยิบจบัของ

ผูบ้ริโภคเอง พฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่ออาหารและอาจส่งผลให้

ผูบ้ริโภคทอ้งร่วง ทอ้งเดิน คล่ืนไส้ เวียนศีรษะ หรืออาเจียนได ้โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการลดราคา

อาหารพร้อมปรุงท่ีหลงคา้งอยูบ่นแผงจาํหน่ายสินคา้และกรณีท่ีผูบ้ริโภคบางรายปรุงอาหารแลว้ แต่

ยงัมีส่วนประกอบบางอย่างเหลือจึงเก็บไวบ้ริโภคในคร้ังถดัไป ทั้งสองกรณีน้ีมีความเส่ียงต่อการ

เน่าเสียของอาหารไดม้ากเช่นกนั ดงันั้น จึงควรส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการเลือกบริโภคสินคา้ท่ี

ปลอดภัยให้ผูบ้ริโภคและร่วมกันสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุงให้แก่

ผูบ้ริโภคเพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

 หมายถึง อาหารท่ีไดจ้ดัเตรียมส่วนประกอบต่างๆ 

บรรจุไวใ้นหน่วยภาชนะท่ีพร้อมจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเพื่อนําไปปรุงสุก ส่วนใหญ่แล้วจะจัด

จาํหน่ายในรูปแบบบรรจุภณัฑป์ระเภทถาดโฟมหรือถว้ยคลุมพลาสติกโปร่งแสงใสเพื่อให้มองเห็น

สภาพความสดใหม่ของส่วนประกอบอาหารท่ีจะนาํไปปรุง 

  อาหารพร้อมปรุงสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท11

10 ไดน้ี้  

  1) อาหารพร้อมปรุงแช่เยน็ (Chilled Ready Meals) จดัเป็นกลุ่มผลิตภณฑ์ท่ีมีสัดส่วน

ยอดขายสูงและเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในตลาดอุปโภคซ่ึงสามารถวางจาํหน่ายในร้าน

ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซ้ือทัว่ไปไดง่้าย เน่ืองจากผูบ้ริโภคมองวา่อาหารประเภทน้ีมีความ

                                                 
9  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 237) เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหาร

สาํเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัที.  2544, น. 3)  
10  ฝ่ายวจิยัและบริการขอ้มูล สถาบนัอาหาร.  (2553).  แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารพร้อมปรุง-พร้อม

ทานในตลาดโลกกบัอนาคตทีส่ดใส.  หนา้ 6.  
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สะดวกในการบริโภคและมีความสดใหม่กวา่เม่ือเทียบกบัสินคา้แช่แข็ง เช่น อาหารพร้อมปรุงใน

บรรจุภณัฑพ์ลาสติกใส สามารถมองเห็น ผกัสด เน้ือสด และส่วนประกอบต่างๆ ในบรรจุภณัฑน์ั้น 

  2) อาหารพร้อมปรุงแช่แข็ง (Frozen Ready Meals) ในหลายปีท่ีผา่นมาอาหารพร้อม

ปรุงพร้อมทานแช่แข็งไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตคนเมืองอย่างมาก ผูบ้ริโภคหันมาบริโภคอาหาร

พร้อมปรุงมากข้ึน เน่ืองจากมีคุณภาพและสะดวกต่อการบริโภค และความหลากหลายของอาหาร 

การเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคน้ี เป็นผลมาจากเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีการพฒันาและสร้างคุณภาพท่ี

ใกลเ้คียงกบัอาหารปรุงสด ทั้งรสชาติ ความชุ่มช้ืนของอาหาร และความสดใหม่ เช่น พิซซ่าพร้อม

ปรุงท่ีบรรจุไวใ้นบรรจุภณัฑโ์ดยส่วนประกอบท่ีบรรจุไวจ้ะถูกแช่แขง็ เป็นตน้  

  3) อาหารพร้อมปรุงแบบบรรจุกระป๋อง (Can Ready Meals) แมก้ารขยายตวัของอาหาร

พร้อมปรุงแบบบรรจุกระป๋องจะมีการเติมโตท่ีช้า เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารประเภทอ่ืน เน่ืองจาก

อาหารประเภทน้ีอาํนวยความสะดวกในการบริโภคนอ้ยกวา่ประเภทอ่ืน 

  4) อาหารพร้อมปรุงแบบแห้ง (Dried Ready Meals) อาหารประเภทน้ีกาํลงัเติบโตและ

เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีเก็บได้นาน แต่ก็ไม่สามารถแข่งขนักบัอาหาร

พร้อมปรุงประเภทแช่แขง็หรือแช่เยน็ได ้เพราะขาดความสดและขาดรสชาติท่ีแทจ้ริงส่งผลให้มีการ

ส่งออกอาหารพร้อมปรุงแบบแหง้นอ้ยกวา่อาหารพร้อมปรุงประเภทอ่ืน  

 2.2.2  ความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง 

  การคาํนึงถึงความปลอดภยัของอาหารเป็นส่ิงสําคญั เน่ืองจากกระบวนการจดัการและ

ควบคุมอาหารให้สะอาดปลอดภยัจากเช้ือจุลินทรียท่ี์อาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคซ่ึงผูผ้ลิตและ

ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งดูแลความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงในทุกขั้นตอนการผลิต12

11 

  2.2.2.1 การปฏิบติัท่ีดีในการบริโภคอาหารพร้อมปรุง 

  วธีิการบริโภคอาหารพร้อมปรุงเพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและลดความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดจากการวางขายอาหารพร้อมปรุงบนแผงหรือการหยบิจบัเลือกซ้ืออาหารของผูบ้ริโภค 

  โดยมีวธีิปฏิบติั 5 ประการดงัน้ี 

  1)  รักษาความสะอาดดว้ยการลา้งมือก่อนจบัอาหาร ระหว่างเตรียมอาหาร รวมทั้งลา้ง

และทาํความสะอาดอุปกรณ์ปรุงอาหาร 

  2)  แยกอาหารสดออกจากอาหารท่ีทาํสุกแลว้เสมอ เพราะอาจมีการถ่ายเทเช้ือโรคจาก

อาหารดิบสู่อาหารสุกได ้

  3)  ปรุงอาหารใหสุ้กโดยทัว่ถึง ใชค้วามร้อนไม่นอ้ยกวา่ 70 องศาเซลเซียส 

                                                 
11  แอน ศิริบงัเกิดผล.  (2548).  การพฒันาเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารของร้านอาหาร

โดยใช้แนวทาง GMP/HACCP.  หนา้ 8-16.  
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  4)  เก็บรักษาอาหารไวใ้นอุณหภูมิท่ีพอเหมาะเก็บอาหารท่ีปรุงสุกแลว้ท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา่ 

5 องศาเซลเซียส 

  5)  ใชน้ํ้าสะอาดและวตัถุดิบท่ีดี โดยเลือกอาหารสดท่ีมีคุณภาพ 

  2.2.2.2  หลกัเกณฑท่ี์ดีในการบรรจุอาหารลงบรรจุภณัฑ ์

  วิธีการบรรจุอาหารลงในบรรจุภณัฑ์ท่ีปลอดภยั เพื่อไม่ให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือโรคมี

หลกัเกณฑก์ารท่ีตอ้งคาํนึงดงัน้ี 

  ผูป้ระกอบการตอ้งดูแลสถานท่ีประกอบอาหาร บรรจุอาหาร ตอ้งดูแลรักษาให้สะอาด

และเป็นระเบียบอยู่เสมอ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งจดัให้เป็นระเบียบ สามารถทาํความสะอาดได้

ทัว่ถึงและจดับริเวณให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของอาหารและใน

บริเวณท่ีปรุงควรมีพดัลมดูดอากาศหรือปล่องระบายควนัช่วยระบบอากาศและตอ้งไม่รบกวน

บริเวณใกลเ้คียง อาทิ พื้นควรมีลกัษณะผิวเรียบ ไม่ล่ืน ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง และไม่มีเศษขยะ 

ผนงัและเพดาน ควรทางสีอ่อนเพื่อช่วยใหค้วามสวา่ง สามารถมองเห็นส่ิงสกปรกไดง่้าย โดยเฉพาะ

บริเวณท่ีเตรียมบรรจุอาหารควรทาํดว้ยวสัดุผิวเรียบ ทาํความสะอาดง่าย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม 

กระเบ้ืองเคลือบ ซ่ึงตอ้งอยูใ่นสภาพดี ไม่ชาํรุด 

  ควรจดัเตรียมโตะ๊เพื่อบรรจุอาหารควรสูงอยา่งนอ้ย 60 เซนติเมตร ไม่วางอาหารรวมกนั 

ควรแยกใส่ภาชนะ รวมถึงการหัน่ การลา้ง การเก็บอาหาร บนพื้น และบริเวณหนา้หอ้งนํ้ า ตลอดจน

ในบริเวณท่ีอาจทาํใหอ้าหารปนเป้ือนส่ิงสกปรกได ้ตอ้งเตรียมและบรรจุอาหารทนัที ทั้งน้ี โต๊ะท่ีใช้

วางอาหารนั้นจะตอ้งทาํดว้ยวสัดุผวิเรียบสามารถเช็ด ลา้งเพื่อทาํความสะอาดไดง่้าย เช่น สแตนเลส 

เป็นตน้ 

  ควรใช้สารปรุงแต่งอาหารท่ีได้มาตรฐาน ซ่ึงการใช้สารปรุงแต่งอาหารต้องมี

เคร่ืองหมายรับรองจากราชการ เช่น เลขทะเบียนตาํรับอาหาร เคร่ืองหมายอุตสาหกรรม ตอ้งไม่ใช้

สารปลอมปนหรือสารท่ีไม่ปลอดภยัในการบริโภคมาปรุงประกอบอาหาร ภาชนะท่ีใส่อาหารสด

รวมถึงเคร่ืองปรุงรสตอ้งมีฝาปิด 

  การเก็บอาหารสด เช่น เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้ตอ้งนาํมาลา้งให้สะอาดก่อนนาํมาปรุงหรือ

บรรจุ และควรแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน โดยอาหารดิบต้องอยู่ในอุณหภูมิตํ่ากว่า 5 องศา

เซลเซียส และควรมีการแยกเก็บอาหารแต่ละประเภท 

  การฆ่าเช้ือบรรจุภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ท่ีใส่อาหารทุกประเภทตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือเพื่อให้ได้

มาตรฐานก่อนนาํอาหารมาบรรจุเพื่อใหแ้น่ใจวา่ภาชนะนั้นสะอาดปราศจากเช้ือโรค 

  การใช้เขียงและมีด ตอ้งมีสะภาพดี ไม่แตก หัก มีรา มีคราบไขมนั หรือคราบสกปรก 

ควรแยกระหวา่งการใชก้บัเน้ือสัตวดิ์บ ผกั ผลไม ้เพื่อป้องกนัเช้ือโรคท่ีอาจปนเป้ือนแพร่สู่อาหาร 
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  การจดัการขยะและนํ้าเสียจากสถานท่ีบรรจุอาหาร ควรเก็บและรวบรวมให้มิดชิด ใชถ้งั

ขยะในสภาพท่ีดี ไม่ร่ัวซึม เพื่อป้องกนัเศษขยะและนํ้ าร่ัวซึม ซ่ึงควรใชถุ้งพลาสติกสวมไวด้า้นใน

และมีฝาปิดมิดชิด การระบายนํ้าตอ้งมีรางระบายนํ้าเสียตามจุดต่างๆ และใชก้ารไดดี้ ไม่อุดตนั แตก 

ร่ัว และตอ้งมีการดกัเศษอาหารและคราบไขมนัก่อนทิ้ง 

  การจดัเตรียมห้องนํ้ าจะตอ้งมีความสะอาด อ่างลา้งมือตอ้งใช้การไดดี้ ซ่ึงควรแยกเป็น

สัดส่วนระหว่างชายและหญิง ประตูห้องนํ้ าตอ้งไม่เปิดตรงสู่บริเวณท่ีบรรจุอาหาร ท่ีลา้งอาหาร 

และท่ีเก็บอุปกรณ์เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือโรค 

  การแต่งกายของผูส้ัมผสัอาหาร ควรลา้งมือ ลา้งภาชนะอย่างสะอาดและแต่งกายดว้ย

เคร่ืองแบบท่ีสะอาด มิดชิด สมหมวกคลุมผม ป้องกันผมร่วงสู่อาหาร ผูส้ัมผสัอาหารควรใช้

อุปกรณ์หยบิจบัอาหารไม่ควรสัมผสัอาหารโดยตรง 

  การปฏิบติังานของผูส้ัมผสัอาหารท่ีเจ็บป่วย หากพบวา่พนกังานคนใดเจ็บป่วย เป็นไข ้

หรือโรคร้ายแรง เช่น วณัโรค อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด หดั คางทูม และโรคติดต่ออ่ืนๆ ไม่ควร

ปฏิบติัหนา้ท่ีบรรจุอาหารเพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือ 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุง 

  อาหารและสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีผูป้ระกอบการจะละเลยไม่ได ้การผลิต

อาหารท่ีปลอดภยัดว้ยการควบคุมกรรมวิธีการผลิตจนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค นานาประเทศต่าง

พฒันาและสร้างมาตรการควบคุมความปลอดภยัของอาหารของประเทศตน เช่น ประเทศองักฤษมี 

สมาคมผูค้่าปลีกแห่งประเทศไทยองักฤษ (British Retail Consortium Standard – Food: “BRC”) ซ่ึง

เป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมอาหาร กาํหนดหลกัเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหารทาํให้ได้

อาหารท่ีมีคุณภาพ โดย BRC จะเน้นความปลอดภยัและความถูกตอ้งของการส่งสินคา้เขา้ไป

จาํหน่ายในหา้งคา้ปลีกของประเทศองักฤษ ประเทศออสเตรเลีย มีมาตรฐานคุณภาพความปลอดภยั 

(Safe Quality Food) จดัทาํโดย Agwest Trade and Development: AT&D ของรัฐบาลออสเตรเลีย

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์อาหารให้มีความปลอดภยัตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้และสอดคลอ้งกบักฎหมายโดยเป็นการผสมผสานระหว่างแนวทางวิเคราะห์จุด

วกิฤตท่ีตอ้งควบคุมในผลิตภณัฑ์อาหารของมาตรฐาน HACCP และระบบ ISO 9000 นอกจากน้ียงั

มีมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (International Food Standard) กาํหนดข้ึนโดยผูค้า้ปลีกแห่ง

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัและผูค้า้ปลีกค่าส่งแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ีตอ้งการผลิตสินคา้อาหาร

เพื่อจาํหน่ายให้แก่ชาวมุสลิมจึงตอ้งทาํตามขอ้กาํหนดของศาสนาอิสลามและไดรั้บการรับรองเป็น

อาหารฮาลาจากหน่วยงานท่ีให้การรรับรอง ซ่ึง ฮาลาล คือการอนุมนั อนุญาต ตามขอ้กาํหนดของ
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ศาสนาอิสลาม ดงันั้น อาหารฮาลาล จึงเป็นอาหารท่ีอนุญาตให้คนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามบริโภค

หรือใช้ประโยชน์ได ้โดยการผลิตอาหารตอ้งทาํตามขอ้กาํหนดของศาสนาอิสลามและไดรั้บการ

รับรองเป็นอาหารฮาลาลจากหน่วยงานกล่าว เช่น ประเทศไทย มีสํานังานคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทสไทย เป็นตน้ 

  ความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) หมายถึง อาหารท่ีปราศจากสารพิษและไม่

ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมวิธีในการเตรียมการปรุง ผสม และรับประทาน

อยา่งถูกตอ้งตามความมุ่งหมายของอาหารนั้น   

  ระบบจดัการความปลอดภยัของอาหาร หมายถึง ระบบท่ีใช้การควบคุมอนัตรายต่างๆ 

ทั้งกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อท่ีจะทาํใหม้ัน่ใจวา่อาหารนั้นปลอดภยัสําหรับการบริโภค โดยการ

ควบคุมอาหารให้ปลอดภยั (Food Safety) ถูกสุขลกัษณะอาหาร (Food Sanitation) ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการปฏิบติัท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) ระบบการวิเคราะห์

อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control: HACCP) ระบบ           

ISO 22000 และ ISO 9000    

 2.3.1 มาตรฐาน ISO 22000 

  ปัจจุบนัองค์กรหลายองคก์รต่างให้ความสําคญักบัการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของ

องค์กรให้มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมให้รวมเร็วและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพื่อให้องค์กรนั้นๆ เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

  ในช่วงท่ีผา่นมานั้น ระบบมาตรฐาน ISO มกัถูกนาํมาใชใ้นวงการอุตสาหกรรมเป็นส่วน

ใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองค์กรท่ีตอ้งมีการแข่งขนัทางการคา้กบัต่างประเทศ หากองคก์รเหล่านั้น

ไม่ไดจ้ดัทาํมาตรฐานระบบคุณภาพภายในองคก์รแลว้ ยอ่มเป็นการเสียเปรียบทางการคา้ ISO เป็น

องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: 

ISO) มีภาระกิจในการสนบัสนุนและพฒันามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนอง

การคา้ขาย แลกเปล่ียนสินคา้และบริการ รวมทั้งการพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศ ระบบ  

ISO นั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายประเภทข้ึนอยูก่บัลกัษณะของอุตสาหกรรมท่ีจะนาํไปใช ้สาํหรับระบบ  

ISO ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารมี 2 ระบบคือ ISO 22000 และ ISO 9000  

  มาตรฐาน ISO 22000 ถูกพฒันาข้ึนเพื่อให้องคก์รและบริษทัทั้งหลายในห่วงโซ่อาหาร

ไดจ้ดัทาํระบบการ จดัการดา้นความปลอดภยัของอาหาร ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน้จาก ผูผ้ลิตอาหารสัตว ์

(Feed Producers) ผูผ้ลิตขั้นต้น (Primary Producers) ผูผ้ลิตและแปรรูปอาหาร (Food 

Manufacturers) ผูท่ี้ทาํการขนส่งและจดัเก็บ (Transport and Storage Operators) และผูข้ายอาหาร 
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(Food Service Outlets) ไปจนถึงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น ผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ วสัดุ

บรรจุหีบห่อ สารเคมีสําหรับทาํความสะอาด และส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการผลิตและแปรรูป

อาหารมาตรฐานเก่ียวกับการจดัการด้านความปลอดภยัของอาหารจึงได้กลายเป็นเร่ืองจาํเป็น 

เน่ืองจากการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากอาหารเป็นพิษมีเพิ่มข้ึนอยา่ง ชดัเจนทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้

และประเทศกาํลงัพฒันา นอกจากนั้นอนัตรายต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการบริโภค

อาหารท่ีไม่สะอาดนาํไปสู่การเพิ่มข้ึนของรายจ่ายในการรักษา การขาดงาน การประกนัสุขภาพ 

และเงินชดเชยทางกฎหมาย 

  มาตรฐาน ISO 2200012

  ระบบการควบคุมการจดัการคุณภาพของอาหารให้มีประสิทธิภาพเขา้มาช่วยในการ

ประกอบธุรกิจจะทาํให้อาหารมีคุณภาพมากข้ึน ISO 22000 จึงเป็นระบบคุณภาพท่ีควบคุมความ

ปลอดภยัอาหารเป็นการรวมเอาหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing 

Practice: GMP) ซ่ึงเป็นระบบพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาหารกบัหลกัเกณฑ์ (Hazard Analysis 

Critical Control Point: HACCP) ซ่ึงเป็นระบบวิเคราะห์จุดอนัตราย แต่ละขั้นตอนการผลิตและมี

การผนวก ISO 9001 เพื่อเสริมในเร่ืองการจดัการและระบบเอกสารทาํให้ระบบน้ีเหมาะกับ

อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งน้ีเพื่อให้อาหารท่ีผลิตมีความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน ขอ้กาํหนดของมาตรฐาน

น้ีใชส้ําหรับระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหารสําหรับองค์กรต่างๆ ในห่วงโซ่อาหาร ซ่ึง

ตอ้งจดัให้มีกลไกสามารถควบคุมอนัตรายท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ห่วงโซ่อาหารมีความปลอดภยัต่อการ

บริโภค 

 เป็นมาตรฐานท่ีพฒันาข้ึนโดย International Organization for 

Standardization: ISO หรือองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลาง

ท่ีครอบคลุมขอ้กาํหนดทุกมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ และความปลอดภยัของอาหารท่ีมีการ

บงัคบัใช้ในทางการค้ากบัสินคา้อาหารอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงจะทาํให้ธุรกิจท่ีอยู่ในห่วงโซ่อาหารมี

มาตรฐานเดียวท่ีสอดคลอ้งกนั และเป็นมาตรฐานท่ีตรวจประเมินไดเ้ป็นท่ียอมรับของสากล รวมทั้ง

ผลกัดนัใหอ้งคก์รใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

  ระบบ ISO 22000 มีขอ้กาํหนด 8 ประการดงัน้ี 

  1) ขอบเขต ขอ้กาํหนดของระบบมาตฐานน้ีใชส้ําหรับระบบการจดัการความปลอดภยั

ของอาหารสาํหรับองคก์รต่างๆ ในห่วงโซ่อาหารสามารถประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร โดยไม่จาํกดัขนาด

ขององคก์รและการนาํไปใชเ้พื่อการผลิตอาหารท่ีปลอดภยั 

                                                 
12  รุ่งฤทยั รังษี.  (2551).  แนวทางการประยุกต์ระบบการจดัการความปลอดภัยของอาหารตาม

มาตรฐาน ISO 2200: 2005  ในการผลติชาสมุนไพรขิงผสมชาเขียวของบริษัท ชาระมงิค์ จาํกดั.  หนา้ 8-15.   
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  2) หลกัฐานการอา้งอิงท่ีเก่ียวกบักฎเกณฑ ์ไดแ้ก่ ISO 9000: 2000 Quality Management 

System-Fundamental and Vocabulary ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเอกสารท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํร่าง

มาตรฐาน 

  3) ศพัทแ์ละนิยาม 

  “ความปลอดภยัของอาหาร” (Food Safety) คือ อาหารจะตอ้งไม่เป็นเหตุให้เกิดอนัตราย

ต่อผูบ้ริโภค 

  “ห่วงโซ่อาหาร” (Food Chain) เป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตกระบวนการ

แจกจ่าย การจดัเก็บและการปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารและส่วนผสมของอาหารจากการผลิตขั้นตน้ไป

จนถึงการบริโภค 

  “อนัตรายต่อความปลอดภยัของอาหาร” (Food Safety Hazard) ทางดา้นชีวภาพเคมีและ

กายภาพในอาหารหรือสภาพของอาหารท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพท่ีไม่ดี 

  “นโยบายความปลอดภยัของอาหาร” (Food Safety Policy) ความมุ่งหมายโดยรวมและ

ทิศทางขององค์กรจะเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหาร โดยมีการกาํหนดจากผูบ้ริหารสูงสุด

ขององคก์ร 

  “ผลิตภณัฑ์ขั้นสุดท้าย” (End Product) ผลิตภณัฑ์ท่ีนําไปทาํต่อหรือแปรรูปโดย

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนและกลายเป็นผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย 

  “แผนผงัการไหล” (Flow Diagram) การนาํเสนอของลกัษณะท่ีเป็นแผนหรือลาํดบัขั้น

ของขั้นตอนต่างๆ 

  “มาตรการควบคุม” (Control Measure) การกระทาํหรือกิจกรรมท่ีใช้สําหรับป้องกนั

หรือกาํจดัอนัตรายต่อความปลอดภยัของอาหารหรือลดลงในระดบัท่ียอมรับได ้

  “โปรแกรมสุขลกัษณะพื้นฐาน” (Prerequisite Program: PRP) สภาวะปกติและกิจกรรม

ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงรัษาสภาพสุขลกัษณะส่ิงแวดลอ้มในห่วงโซ่อาหารให้มีความเหมาะสมต่อการ

ผลิต 

  “โปรแกรมสุขลกัษณะพื้นฐานการปฏิบติั” (Operational PRP) เป็น PRP ท่ีถูกระบุข้ึน

โดยการวเิคราะห์อนัตรายเพื่อทาํการควบคุม โอกาสท่ีจะทาํใหเ้กิดอนัตรายต่ออาหาร 

  “จุลวิกฤต” (Critical Control Point: CCP) ขั้นตอนในการควบคุมท่ีนาํมาประยุกตใ์ช้

และมีความสาํคญัต่อการป้องกนัหรือการกาํจดัอนัตรายต่อความปลอดภยัของอาหารหรือลดลงให ้

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

  “ค่าวกิฤต” (Critical Limit) ใชแ้ยกการยอมรับจากการไม่ยอมรับ 

  “การเฝ้าติดตาม” (Monitoring) จดัทาํแผนการเฝ้าสังเกตหรือการวดัผลเพื่อประเมินหลกั 
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เกณฑก์ารควบคุมท่ีจดัทาํใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด 

  “การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง” (Correction) เพื่อกาํจดัส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด 

  4) ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร 

  ขอ้กาํหนดทัว่ไปสาํหรับผูป้ระกอบการเก่ียวกบั โดยจะตอ้งจดัทาํเอกสารเก่ียวกบัระบบ

การจดัการความปลอดภยัของอาหารและทาํขอ้กาํหนดเก่ียวกบันโยบายความปลอดภยัของอาหาร

และวตัถุประสงคใ์นการจดัการความปลอดภยั ระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นเอกสารและบนัทึกต่างๆ  

  5) ความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร 

  ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัฐานแสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและนาํระบบการจดัการความ

ปลอดภยัของอาหารไปใช้ เช่น นโยบายความปลอดภยัของอาหารซ่ึงตอ้งทาํเป็นเอกสาร เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัจะตอ้งวางแผนระบบจดัการความปลอดภยัของอาหาร รวมถึงการกาํหนดอาํนาจ

หนา้ท่ีของบุคคลผูดู้แลระบบความปลอดภยัในองคก์ร โดยเฉพาะอาํนาจหนา้ท่ีของผูเ้ป็นหวัหนา้  

การประชาสัมพนัธ์ไปยงับุคคลภายนอกเก่ียวกบัมาตรฐาน ISO 22000 ตอ้งให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไม่วา่

จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารตลอดจนห่วงโซ่อาหาร สําหรับการประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์รควร

ใหข้อ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั การร้องเรียนความไม่ปลอดภยัของอาหาร 

  6) การบริหารทรัพยากร 

  องค์กรจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอสําหรับการปฏิบติังานและระบบจดัการ

ความปลอดภยัของอาหารท่ีทนัสมยั ในดา้นบุคคลกรตอ้งจดัอบรมให้ความรู้และฝึกความชาํนาญ

จนมัน่ใจวา่บุคคลเหล่านั้นสามารถรับผิดชอบงานท่ีทาํได ้จดัให้มีการติดตามการทาํงาน แกไ้ขและ

การป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและจดัให้มีการประเมินผล สําหรับสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

จะตอ้งมีการบาํรุงรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัการนาํมาตรฐานไปปฏิบติั 

  7) การวางแผนและการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยั 

  องคก์รตอ้งมีการวางแผนและพฒันากระบวนการท่ีจาํเป็นสําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ี

ปลอดภยั โดยจดัให้มีโปรแกรมสุขลกัษณะพื้นฐาน (Prerequisite Program: PRPs) เพื่อช่วยในการ

ควบคุมความน่าจะเป็นของอนัตรายต่อความปลอดภยัของอาหาร รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน การปนเป้ือนทางชีวภาพ เคมี และกายภาพของผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสม

ขององคก์ร ขนาดองคก์ร การปรับใช ้และการเห็นชอบจากองคก์ร 

  8) การรับรอง การทดสอบ และการปรับปรุงระบบการจดัการความปลอดภยัในอาหาร 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งวางแผนและนาํไปปฏิบติัในกระบวนการผลิตอาหารให้สอดคลอ้ง

ตามมาตรฐานและหมัน่ทาํการทดสอบปรับปรุงการจดัการความปลอดภยัของอาหารให้เทียบเท่า

มาตรฐานสากล 
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  จากข้อกําหนดทั้ งดังก ล่าวข้างต้นสามารถสรุปประเ ด็นท่ี เ ป็นประโยชน์กับ

ผูป้ระกอบการเพื่อในการนาํไปประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

  1) ระบบการจดัการความปลอดภยัในอาหาร  

  องคก์รจะตอ้งจดัทาํเอกสารซ่ึงประกอบดว้ยเอกสารนโยบายและวตัถุประสงคด์า้นความ

ปลอดภยัของอาหาร เอกสารขั้นตอนการดาํเนินการ และบนัทึกคุณภาพตามท่ีมาตรฐาน ISO 22000 

กาํหนดและเอกสารอ่ืนท่ีจาํเป็น 

  2) ความรับชอบของฝ่ายบริหาร  

  ผูบ้ริหารขององค์กรตอ้งมีความมุ่งมัน่ให้การสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัของอาหาร 

โดยการกาํหนดนโยบายเป็นเอกสาร และส่ือสารภายในองคก์รให้รับทราบทัว่ถึง ซ่ึงนโยบายน้ีตอ้ง

เหมาะสมกบับทบาทขององค์กรในห่วงโซ่อาหารตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้บงัคบัและ

ขอ้ตกลงดา้นความปลอดภยัของอาหาร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารตอ้งมีการวางแผนเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์

และตอ้งมีการมอบหมายหน้าท่ีให้กบัพนกังานทุกคนให้รับผิดชอบรายงานปัญหาเก่ียวกบัระบบ

ความปลอดภัยของอาหารไปยงัผูท่ี้องค์กรแต่งตั้ งข้ึนให้เป็นผูมี้อาํนาจและรับผิดชอบบันทึก

รายละเอียดของปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงแต่งตั้งบุคคลให้เป็นหวัหนา้ให้มีหนา้ท่ีจดัระเบียบงาน ดูแล

การอบรมและการให้ความรู้แก่สมาชิก จัดทําระบบความปลอดภัยของอาหาร รายงาน

ประสิทธิภาพของระบบ รวมทั้งประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก นอกจากน้ีองคก์รจะตอ้งมีการ

ส่ือสารประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารให้กบัผูบ้ริโภคและ

หน่วยงานท่ีควบคุม นอกจากน้ี องค์กรจะตอ้งแต่งตั้งฝ่ายบริหาร ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานทาํหน้าท่ี

ทบทวนระบบความปลอดภยัอาหารตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไวเ้พื่อใหม้ัน่ใจถึงความเหมาะสม ความ

พอเพียง และประสิทธิภาพของระบบอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุงและ

ความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลงระบบและนโยบาย โดยตอ้งมีการบนัทึกการทบทวนทุกคร้ัง 

  3) การจดัการทรัพยากร  

  องค์กรตอ้งมีทรัพยากรทั้งด้านวสัดุ ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงแวดล้อมท่ีดี รวมทั้งบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารดาํเนินงานทางดา้นความปลอดภยัของอาหารเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายท่ีกาํหนดซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

  4) การวางแผนและการจดัทาํผลิตภณัฑท่ี์มีความปลอดภยั 

  องคก์รมีโปรแกรมพื้นฐานดา้นสุขลกัษณะ เช่น หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

(Good Manufacturing Practice: GMP) เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของผูป้ระกอบการในห่วงโซ่

อาหารและตอ้งจดัทาํเป็นอาหาร รวมถึงการจดัทาํระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) ตอ้งมีฝ่ายรักษาความปลอดภยัของอาหารและระบบการจดัการสินคา้ท่ีเหมาะสมให ้
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สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการสอบสินคา้และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเรียกคืนสินคา้ 

  5) การรับรองผล การทวนสอบ และการปรับปรุงระบบความปลอภยัของอาหาร 

  การเปล่ียนแปลงใดๆ หากไม่สามารถดาํเนินการให้ได้ผลตามค่าท่ีตั้ งไว ้เช่น การ

ควบคุมอันตราย ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน เป็นต้น ส่ิงเหล่านั้ นต้องได้รับการ

เปล่ียนแปลงและประเมินใหม่ ซ่ึงองคก์รตอ้งแสดงหลกัฐานการเฝ้าระวงั การตรวจวดั และอุปกรณ์

ท่ีมีความเหมาะสมในการตรวจสอบเพื่อลดอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 2.3.2 มาตรฐาน ISO 9000 

  ISO กาํหนดมาตรฐานหลายประเภท เช่น มาตฐานความปลอดภยั มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรฐานอ่ืนๆ อีกหลายประการ โดยเฉพาะมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพท่ีเป็นระบบ

บริหารงานให้หลกัประกนัว่า ผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

หรือผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

  มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 เป็นระบบคุณภาพการผลิตสินคา้คุณภาพ (Quality 

Management System) ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีการกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคแ์ละการดาํเนินการให้

บรรลุวตัถุประสงค์ เพื่อกําหนดทิศทางและควบคุมองค์การในเร่ืองคุณภาพท่ีจดัทาํข้ึนโดย

คณะกรรมการเทนนิคของ ISO ซ่ึงองค์กรน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัทาํรูปแบบมาตรฐานสําหรับ

ผลิตภณัฑ์และสําหรับคุณภาพของกระบวนการตรวจสอบ นอกจากน้ี ISO ยงัรับรองมาตรฐาน

ต่างๆ ท่ีองค์กรเอกชนไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑ์เกืบอทั้งหมดใน

ตลาดโลก 

  มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 หมายถึงมาตรฐานสากลเก่ียวกบัระบบบริหารงาน

คุณภาพขั้นพื้นฐานท่ีใช้เพื่อการบริหารหรือจดัการคุณภาพและการประกนัคุณภาพโดยเน้นการ

สร้างคุณภาพภายในองค์กร โดยไม่จาํกดัชนิดของสินคา้หรือบริการไม่ระบุชนิดหรือขนาดของ

อุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ   

  มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 จึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีเป็นระบบ

บริหารประกนัคุณภาพขั้นพื้นฐานอนัเก่ียวกบัการจดัการทางดา้นคุณภาพและการประกนัคุณภาพ 

โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะให้ระบบคุณภาพเท่าเทียมกนัระหวา่งองคก์ารต่างๆ และประเทศต่างๆ ซ่ึง

จะใช้เพื่อการบริหารหรือจดัการคุณภาพภายในองค์การ ทั้งน้ีระบบคุณภาพ ISO 9000 จะไม่

รับประกนัวา่ผลิตภณัฑ์จะดีท่ีสุดหรือมีมาตรฐานท่ีสุด แต่ระบบคุณภาพ ISO 9000 จะประกนัว่า 

การบริหารงานขององคก์ารนั้นมีคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงอาจจะเป็นการรับประกนัผลวา่เม่ือมี การ

บริหารงานท่ีดีมีคุณภาพย่อมจะส่งผลไปถึงความมีคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการดว้ยลกัษณะ

สาํคญัของมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ดงัน้ี 
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  1) เป็นการบริหารงานคุณภาพ โดยยึดหลกัของคุณภาพท่ีมุ่งเนน้ให้มีการจดัทาํขั้นตอน

การดาํเนินงานและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะทาํให้ผลิตภณัฑ์ (สินคา้หรือบริการ) เป็นไปตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ตั้งแต่แรกท่ีไดรั้บสินคา้หรือบริการตามขอ้ตกลง 

  2) เนน้การบริหารงานคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดทา้ยใน

กระบวนการผลิตของธุรกิจนั้นๆ 

  3) เนน้การปฏิบติัท่ีเป็นระบบอยา่งมีแบบแผนเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

  4) สามารถตรวจสอบไดง่้าย โดยมีหลกัฐานทางดา้นเอกสารท่ีเก็บไว ้ ซ่ึงจะนาํเอาส่ิงท่ี

ปฏิบติัมาจดัทาํเป็นเอกสาร โดยจดัเป็นหมวดหมู่เพื่อให้นาํไปใช้งานได้สะดวกและก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

  5) เป็นระบบบริหารงานคุณภาพท่ีทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วม 

  6) เป็นแนวทางการบริหารงานคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร 

  7) เป็นระบบบริหารงานคุณภาพท่ีนานาชาติยอมรับและใชเ้ป็นมาตรฐานของประเทศ 

  8) เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ชั้นนาํ เช่น ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา 

และเป็นเง่ือนไขของกลุ่มประเทศภายใต้การตกลงว่าด้วยสิทธิการปกป้องอตัราภาษีศุลกากร

ระหวา่งประเทศ (General Agreement on Tax and Tariff) ท่ีกาํหนดให้ประเทศคู่แข่งขนัทางการคา้

ใชเ้ป็นมาตรฐานสากลใหก้ารยอมรับซ่ึงกนัและกนัสาํหรับการทดสอบและการรับรอง 

  9) ระบบคุณภาพ ISO 9000 เป็นการรับรองในระบบคุณภาพขององคก์าร ไม่ใช่เป็นการ

รับรองตวัผลิตภณัฑเ์หมือนกบัมาตรฐานสินคา้อ่ืนๆ 

  10) ตอ้งมีหน่วยงานท่ี 3 (Third Party) ท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารระหวา่งประเทศวา่

ดว้ยการมาตรฐาน ISO มาทาํการตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง เม่ือผา่นการรับรองแลว้จะตอ้งไดรั้บ

การตรวจซํ้ าอีกอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลาของการรับรอง 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 3 ปี แลว้

จะตอ้งมีการตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด 

  แนวทางในการจดัทาํมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 มีขั้นตอนดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 ผูบ้ริหารประกาศนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) โดยผูบ้ริหารระดบัสูง

ขององค์กรจะต้องประกาศนโยบายอย่างชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพและจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

ถ่ายทอดนโยบายดงักล่าวใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บทราบ  

  ขั้นตอนท่ี 2 จดัตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9000 (Steering Committee) 

ซ่ึงองคก์รตอ้งมีการแต่งตั้ง “ผูบ้ริหารระบบคุณภาพหรือผูจ้ดัการคุณภาพ”  ภารกิจหลกัท่ีคณะ-  

กรรมการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9000 โดยพิจารณาหลกัเกณฑต์่อไปน้ี  

  1)  เลือกอนุกรมของระบบ ISO 9000 ท่ีสามารถทาํใหอ้งคก์รไดใ้บรับรอง 
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  2)  จดัทาํ และ/หรือ ทบทวนคู่มือคุณภาพ (Quality Manual)  

  3)  สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรตะหนักถึงความสําคัญของ           

ISO 9000 และร่วมมือทาํตามขอ้กาํหนดหรือระบบของ ISO 9000 

  ขั้นตอนท่ี 3 สร้างทีมงานในทุกจุดปฏิบติังาน ทีมงานท่ีได้รับการแต่งตั้งจะมีหน้าท่ี

คน้หาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคุณภาพในระดบัล่างสุดขององคก์ร และทีมงานเหล่าน้ีจะตอ้งช่วย

ในการจดัทาํระเบียบปฏิบติังาน วิธีปฏิบติังาน และเอกสารสนบัสนุน แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบ

คุณภาพ 

  เน่ืองจากระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ระบุไวว้่า บริษทัท่ีไดใ้บรับรองจะตอ้งมี

เอกสารยนืยนักิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน การมีแผนผงัองคก์รแสดง

ความรับผดิชอบเร่ืองคุณภาพขององคก์ร ช่วยทาํใหก้ารทาํเอกสารแต่ละขั้นตอนสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

  ขั้นตอนท่ี 4 อบรมบุคลากรให้ทราบเก่ียวกบัระบบ ISO 9000 โดยพนกังานตอ้งมีส่วน

ร่วม เพื่อแกปั้ญหาทศันคติท่ีเป็นลบกบั ISO 9000 

  ขั้นตอนท่ี 5 พิจารณาโครงสร้างของเอกสารระบบคุณภาพ โดยทัว่ไประบบโครงสร้าง

ของเอกสารระบบคุณภาพมี 4 ระดบั คือ 

  1)  คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) จะอธิบายถึงนโยบายคุณภาพขององคก์ร และการ

บริหารคุณภาพขององค์กรนั้นๆ โดยครอบคลุมขอ้กาํหนดของ ISO 9000 รวมถึงกาํหนดความ

รับผดิชอบในการประกนัคุณภาพขององคก์รโดยยอ่ๆ  

  2)  ระเบียบปฏิบติังาน (Procedure Manual) คือการบอกช่ือของกระบวนการต่างๆ ท่ี

องคก์รมีอยู ่และการไหลของกระบวนการต่างๆ เป็นแบบใด 

  3)  วิธีปฏิบติังาน (Work Instruction) เป็นรายละเอียดของขั้นตอนการทาํงานภายใน

ระดบัฝ่าย ภาควชิา หรือแผนกงานต่างๆ  

  4)  เอกสารสนบัสนุน (Supporting Document) เป็นแบบฟอร์มของบนัทึกต่างๆ ท่ีใช้

สนบัสนุนเอกสารในระบบคุณภาพ จะตอ้งมีการบ่งช้ีท่ีชดัเจน เช่น มีเลขหนา้ วนัท่ีออกเอกสาร มี

หวัโลโกข้ององคก์ร มีผูท้บทวนและอนุมติัเอกสาร มีการจดัเรียงเอกสารเหมือนกนัหมด เป็นตน้ 

  ขั้นตอนท่ี 6 จดัทาํเอกสารในระบบคุณภาพขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุด เน่ืองจาก 

ISO 9000 จะเนน้ท่ีระบบเอกสารท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง จะตอ้งให้ฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงาน

ต่างๆ จดัทาํระเบียบปฏิบติังาน และวิธีปฏิบติังาน ของตนเองก่อน จากนั้นคณะกรรมการบริหาร

ระบบคุณภาพจึงนาํระบบ และเอกสารนั้นมาทดลองใชก่้อน เม่ือมีปัญหาจึงค่อยๆ ปรับเอกสารให้

สอดคลอ้งกบัการทาํงานจริง และเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกๆ ขอ้ของ ISO 9000 ต่อไป หลงัจาก
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นาํไปใชง้านจริงอาจจะตอ้งเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาประชุม สอบถามวา่ทาํจริงๆ ไดห้รือไม่ เพราะ

ถา้ทาํไม่ได ้หรือไม่ปฏิบติัตามท่ีเขียน เม่ือผูต้รวจสอบภายใน และภายนอกมาตรวจ ก็จะไม่ผา่น 

  ขั้นตอนท่ี 7 จดัทาํ และเก็บบนัทึกคุณภาพ การเก็บบนัทึกคุณภาพสําคญัเช่นกนั องคก์ร

จะตอ้งมีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีระบบเอกสารท่ีดี เพื่อช้ีบ่ง รวบรวม จดัเก็บ เรียกคืน และ

ทาํลายได ้ 

  ขั้นตอนท่ี 8 แกไ้ขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  องคก์รจะตอ้งมีแนวทางแกไ้ขส่ิงท่ีไม่

เป็นไปตามขอ้กาํหนด และมีระเบียบปฏิบติังานวา่ดว้ยการป้องกนัการเกิดซํ้ าของปัญหา โดยผูต้รวจ

ติดตามภายใน  

  ขั้นตอนท่ี 9 จดัตั้งคณะผูต้รวจติดตามภายใน การแต่งตั้งคณะผูต้รวจติดตามภายในนั้น

จะตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการอบรมหลกัสูตร Internal Auditor สําหรับ ISO 9000 มาก่อน สามารถแสดง

หลกัฐานให้ผูต้รวจติดตามจากภายนอกเห็นไดว้่าเป็นผูท่ี้เหมาะสมในการตรวจติดตามผลภายใน

โดยทัว่ไปจะตอ้งมีการตรวจประเมินก่อนยื่นขอใบรับรองก่อน เพื่อสร้างความคุน้เคยกบัลกัษณะ

การตรวจของผูป้ระเมิน  

  ขั้นตอนท่ี 10 วเิคราะห์และเลือกบริษทัผูใ้หใ้บรับรอง ขั้นตอนน้ีสําคญัเช่นกนั หากเลือก

บริษทัผูใ้หใ้บรับรองจะตอ้งพิจารณาเร่ืองค่าใชจ่้าย และความเหมาะสมกบังาน เน่ืองจากบริษทับาง

แห่งไม่ไดเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา อาจจะตอ้งนาํมาพิจารณาในการเลือกอีกดว้ย  

  ขั้นตอนท่ี 11 การตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรอง เม่ือถึงขั้นตอนน้ีแลว้ตอ้งเปิดโอกาส

ใหผู้ป้ระเมินจาํนวน 2-3 คน มาตรวจประเมินจริงๆ 2-3 วนั ซ่ึงผลการประเมินมี 3 แบบคือ 

  1)  ไม่ผา่น หากระบบคุณภาพดีมาก แต่ไม่ไดป้ฏิบติัจริงเลย หรือเอกสารในระบบไม่ได้

กล่าวถึงขอ้กาํหนดครบถว้น การตรวจติดตามผลภายในไม่ถูกตอ้ง การแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการ

เกิดซํ้ า ก็จะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงและขอใหมี้การตรวจประเมินใหม่อีกคร้ังหน่ึง  

  2)  ผา่นโดยมีเง่ือนไข หากระบบคุณภาพขององคก์รจดัทาํดีแลว้ แต่นาํไปปฏิบติัจริงไม่

ครบ หรือผูต้รวจประเมินพบขอ้ผิดพลาดท่ีแสดงให้เห็นแนวโน้มว่าจะไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด

มาตรฐาน ISO 9000 ผูต้รวจประเมินจะออกใบรับรองให้องค์กรของเรา แต่จะมีเง่ือนไขแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดใหเ้สร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 

  3)  ผา่น หากพบขอ้ผิดพลาดนอ้ยมาก หรือไม่พบเลย ผูต้รวจประเมินจะมอบใบรับรอง

ให้องค์กร เม่ือได้แล้วสามารถนําเอาเลขท่ีใบรับรอง หรือสัญลักษณ์ไปใช้ประชาสัมพนัธ์ได ้

สาํหรับการต่ออายใุบรับรองจะตอ้งมีการตรวจติดตามอีกอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และการตรวจประเมิน

เพื่อออกใบรับรองทุก 3 ปี   
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  ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการทาํ ISO 9000 จะช่วยให้การบริหารจดัการภายในของ

บริษทัเป็นระเบียบมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารไดล้ง โดยไม่ตอ้งจํ้าจ้ีจ ํ้ าไช

ตรวจตราทุกๆ ขั้นตอนการผลิต เน่ืองจากระบบจะกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบติัโดยระ

เอียด ซ่ึงประโยชน์ประการต่อมา คือในมุมมองของลูกคา้จะมีการตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงมาตรฐานท่ีดีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

ในทางตรงกนัขา้มทางดา้นเศรษฐกิจไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเงินของผูป้ระกอบการ รวมถึง

วตักรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงไม่เคยปรากฎวา่ในอดีตท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน

แต่อย่างใด การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนจากตวัเลขทางการเงินท่ีผ่านมาในอดีตยงัไม่สามารถ

สะทอ้นภาพในปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน    

  2.3.3 มาตรฐานระหวา่งประเทศเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร (Codex) 

  โครงการมาตรฐานอาหารท่ีมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดทําแนวทาง 

คาํแนะนํา และมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภยัด้านอาหาร 1 4

13 กล่าวคือ 

มาตรฐานอาหารตาม Codex Alimentarius Commission: Codex การดาํเนินงานของ Codex 

ตอ้งการใหมี้ความมัน่ในระหวา่งประเทศท่ีจะมีมาตรฐานเพื่อการคุม้ครองสุขอนามยัเศรษฐกิจของ

ผูบ้ริโภคและเกิดความเป็นธรรมในทางการคา้ มาตรฐานท่ีจดัทาํข้ึนตอ้งตั้งอยูบ่นหลกัวิทยาศาสตร์

มีการใชห้ลกัการวเิคราะห์ความเส่ียงและควบคุมการผลิต 

  โครงการมาตรฐานอาหาร Codex เป็นมาตฐานสากลเพื่อคุม้ครองสุขภาพอนามยัของ

ผูบ้ริโภคและอาํนวยความสะดวกในทางการคา้ระหว่างประเทศ อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของ

องคก์ารอาหารและองคก์ารเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 

United Nation) และองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) ซ่ึงไดร่้วมมือกนักาํหนด

มาตรฐานระหวา่งประเทศน้ีข้ึนมา 

  Codex หมายถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกบัอาหารและขอ้แนะนาํเก่ียวกบัมาตรฐานอาหาร

ระหวา่งประเทศ โดยจะกาํหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นแบบเดียวกนัและเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ

ประเทศต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

  1)  คุ ้มครองสุขภาพอนามัยของผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้า

ระหวา่งประเทศ 

  2) ส่งเสริมประสานงานด้านมาตรฐานอาหารทั้งหมดซ่ึงดาํเนินการอยู่โดยองค์การ

ระหวา่งประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและหน่วยงานท่ีมิใช่รัฐบาล 

                                                 
13 ศรัณยศ์รี สมบุญญฤทธิ.  (2547).  ความปลอดภัยด้านอาหารกบักฎเกณฑ์ของ WTO.  หนา้ 6-22. 
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  3) จดัอนัดับความสําคญั ริเร่ิม และแนะนาํในการจดัเตรียมร่างมาตรฐานโดยได้รับ

ความช่วยเหลือจากองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4) เม่ือมาตรฐานเสร็จเป็นขั้นสุดท้ายและมีการตอบรับจากประเทศสมาชิกแล้วให้

จดัพิมพเ์ป็นมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานดงักล่าวให้ทนัสมยั

ตลอดเวลา 

  อย่างไรก็ดี Codex มีลกัษณะเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความ

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในดา้นอาหารท่ีเปล่ียนแปลงไป สังเกตจากมาตรฐานดงักล่าวมีจาํนวน

มาก สาเหตุประการหน่ึงก็คือ ผูเ้ช่ียวชาญหรือคณะกรรมการดา้นอาหารของ Codex ไดใ้ห้ความเห็น

และพินิจพิเคราะห์กบัทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร เช่น ความปลอดภยัของอาหาร เป็นตน้ 

  หลกัการและมาตรฐานท่ีสาํคญัของ Codex มีดงัน้ี 

  1)  หลกัคุณภาพของอาหาร (Food Quality) คุณภาพอาหารเป็นส่ิงท่ีคณะกรรมาธิการ 

Codex ไดใ้ห้ความสําคญั โดยทัว่ไปแลว้ประชาชนอาจคาดหวงัให้รัฐบาลมีมาตรฐานบางอยา่งท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอาหารเพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงรัฐบาลแต่ละประเทศอาจจะพฒันา

รูปแบบมาตรฐานคุณภาพของอาหารแตกต่างกนัไปและพบวา่มีหลายประเทศเอาหลกัเกณฑ์วา่ดว้ย

คุณภาพของอาหารไปปรับใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายประเทศนั้นๆ  

  2) หลกัการวา่ดว้ยการใหร้ายละเอียดแก่ผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคมีสิทธิในการตรวจสอบ 

คุณภาพของอาหารซ่ึงรวมถึงความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงผู ้บริโภคอาจตรวจสอบได้จาก

รายละเอียดท่ีจาํเป็นดงัน้ี 

  ฉลากสินคา้ เน่ืองจากฉลากสินคา้เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถทราบรายละเอียดเบ้ืองตน้ท่ี

เก่ียวกบัอาหารท่ีซ้ือ วิธีการปรุงอาหาร ส่วนประกอบ สารอาหารและพลงังานท่ีจะไดรั้บ เป็นตน้ 

รายละเอียดเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ รวมถึงการเปรียบเทียบราคา

สินค้าชนิดเดียวกัน ทั้ งน้ีในอดีตพบว่าผูป้ระกอบการไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการติดฉลาก

ผลิตภณัฑ์ท่ีบ่งบอกรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและเกิดปัญหาทางเทคนิค

บางประการ ดงันั้นคณะกรรมาธิการ Codex จึงไดอ้อกมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัฉลากและหีบห่อ

สินคา้อาหาร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัฉลากสินคา้น้ีจะตอ้งระบุวา่ผลิตภณัฑ์อาหารดงักล่าวผลิตจากท่ีใด

และมีสถานท่ีใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตซ่ึงส่วนท่ีมีความสําคญัมากในคาํแนะนาํสําหรับการจด

ทะเบียนอาหาร คณะกรรมาธิการ Codex ไดพ้ฒันาและจดัให้มีเหตุผลตามสมควรท่ีจะให้รัฐบาล

ของแต่ละประเทศยอมรับเอามาตรฐานทัว่ไปเป็นขอ้บงัคบัภายในประเทศของตนและไม่มีขอ้ห้าม

ใหป้ระเทศใดเพิ่มเติมรายละเอียดบางอยา่งในมาตรฐานเก่ียวกบัฉลาก โดยตั้งอยูบ่นเง่ือนไขวา่การ

เพิ่มเติมรายละเอียดบางอย่างในมาตรฐานเก่ียวกับฉลากอาหารจะต้องไม่ถึงกับเป็นการสร้าง
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อุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ลักษณะทางภาษี มิฉะนั้ นจะถือว่าการท่ีประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม

รายละเอียดมาตรฐานอาหารสูงข้ึนเป็นการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดอุปสรรคทางการคา้ 

  รายละเอียดของสารอาหาร ผูบ้ริโภคนอกจากจะพิจารณารายละเอียดท่ีปรากฎทางฉลาก

อาหารแลว้ยงัคงตอ้งพิจารณารายละเอียดของสารอาหารในผลิตภณัฑ์นั้นๆ ซ่ึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในการทราบรายละเอียดของสารอาหารไดเ้พิ่มมากข้ึนและไดถู้กกระตุน้โดยส่ือต่างๆ เช่น

โทรทศัน์ ข่าวและเอกสารต่างๆ ต่อมาคณะกรรมาธิการ Codex ไดจ้ดัทาํขอ้แนะนาํเก่ียวกบัฉลาก

อาหาร โดยกาํหนดว่าอาหารตอ้งมีรายละเอียดของอาหารท่ีสําคญั คือรายละเอียดเบ้ืองต้นของ

สารอาหารท่ีสําคญัตอ้งปรากฎอยู่บนฉลากในรูปแบบท่ีกาํหนด ถ้าตอ้งการทราบรายละเอียด

เพิ่มเติมของสารอาหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัไขมนั นํ้าตาล หรือวติามิน จะตอ้งระบุจาํนวนและลกัษณะ

ของส่ิงนั้นๆ ให้ชัดเจน นอกจากน้ี การกล่าวอา้งหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสารอาหารจะไม่รับอนุญาตให้นาํมาระบุไว ้เวน้แต่จะไดมี้การคน้ควา้ ทดลอง เพื่อหา

ขอ้สรุปอยา่งถูกตอ้ง 

  ประการสุดทา้ยคือ การใชสิ้ทธิเรียกร้อง Codex ไดอ้อกคาํแนะนาํเพื่อเป็นการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคไดว้ธีิหน่ึง โดยออกคาํแนะนาํในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้ทธิเรียกร้องของผูบ้ริโภคซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการเขา้ใจผิดในรายละเอียดเก่ียวกบัอาหารท่ีตนไดรั้บ 

โดยการใช้สิทธิเรียกร้อง ผูบ้ริโภคสามารถกระทาํได้โดยปราศจากการจาํกัดหรือการกาํหนด

รูปแบบของกฎหมายหรือภาษาท่ีใช ้

  3) หลกัการว่าดว้ยความปลอดภยัของอาหาร ความปลอดภยัของอาหารถือเป็นส่วนท่ี

สําคญัของ Codex ท่ีให้ความสําคญัเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารผ่านทางคณะกรรมาธิการ 

Codex โดยจะมีการให้คาํปรึกษาเร่ืองต่างๆ จากผูเ้ช่ียวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติและองคก์ารอนามยัโลก ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหาร เช่น สารปรุง

แต่ง ส่ิงเจือปน ยาฆ่าแมลหรือสารตกคา้งทางการเกษตร สารตกคา้งจากยาสัตว ์ 

  4) หลกัการว่าดว้ยสุขอนามยัในอาหาร ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัทางอาหารถือเป็น

ปัญหาสําคญัท่ีก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ซ่ึงอาจเกิดไดจ้ากกระบวนการผลิตจนกระทัง่กระบวนการ

บรรจุผลิตภณัฑ์ Codex จึงมีหลกัการควบคุมเบ้ืองตน้ว่าตอ้งเอาคาํแนะนาํและแนวทางปฏิบติัไป

ปรับใช้โดยไดแ้นะนาํถึงวิธีการทดสอบจุลชีววิทยาซ่ึงสามารถนาํมาใช้ในการตรวจสอบขั้นตอน

การผลิตเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและถูกสุขอนามยั  

  5) หลกัการว่าด้วยการตรวจสอบและยืนยนัคุณภาพตามมาตรฐานของ Codex มี 2 

รูปแบบดว้ยกนัคือ  

   5.1) มาตรฐานในระดบัตํ่าท่ีสุดท่ีตอ้งการ  
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   5.2) มาตรฐานในระดบัสูงสุดท่ีสามารถยอมรับได ้

  ระดบัมาตฐานดงักล่าวมีความสําคญัและถูกนาํไปใช้ในการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

โดยการวดัค่าหรือการวเิคราะห์ หากวา่ผูซ้ื้อและผูข้ายใชร้ะบบการตรวจสอบและการยืนยนัคุณภาพ

ของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั แต่ละประเทศได้ใช้มาตรการของตนในการตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ 

ปัญหาอีกประการหน่ึงของการตรวจสอบก็คือกรณีท่ีสินคา้ไดรั้บการบรรจุเรียบร้อยแลว้และพบวา่

ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของสินคา้เหล่านั้นได ้ซ่ึงควรมีการพิจารณาถึงระดบัการตรวจสอบท่ี

แตกต่างกนัออกไปในแต่ละผลิตภณัฑ ์

 2.3.4 หลกัเกณฑ ์Good Manufacturing Practice: GMP 

  หลกัเกณฑ์ขั้นตํ่าในการดาํเนินการสถานท่ีผลิตอาหาร (Minimum Requirement) ท่ี

สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ภายใต ้พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เป็นหลกัเกณฑ์ท่ี

จดัทาํข้ึนเพื่อให้ผูผ้ลิตจดัสถานท่ี เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และให้มีการดาํเนินการในหลกัการขั้นตํ่าใน

เร่ืองสุขภาภิบาลและสุขลกัษณะเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี ผูผ้ลิตจะไดมี้แนวทางในการดาํเนินการท่ีถูกตอ้ง

ก่อนท่ีอาหารจะไปถึงมือผูบ้ริโภค  

  ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขไดมี้การพฒันาการควบคุมสถานท่ีผลิตและกระบวนการ 

ผลิต โดยใช้หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) ซ่ึง

หมายถึงระบบคุณภาพท่ีสร้างกระบวนการจัดการสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร ซ่ึงเป็น

มาตรการบงัคบัใช้ทางกฎหมาย โดยการนําแนวทางข้อกาํหนดขององค์การมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศมาปรับใช้ แต่มีการปรับรายละเอียดบางประเด็นให้ง่ายข้ึนเพื่อเหมาะสมกับ

ศกัยภาพของผูผ้ลิตอาหารในประเทศและสามารถปฏิบติัได้จริง นอกจากน้ียงัเป็นการพฒันา

มาตรฐานอาหารไทยให้สูงข้ึนจากหลกัเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (Minimum Requirement) ของสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาในการพิจารณาอนุญาตผลิตอาหารซ่ึงทั้งผูป้ระกอบการและเจา้หนา้ท่ี

ต่างรู้จกัและคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดีและปฏิบติัอยูแ่ลว้เพียงแต่จะตอ้งมีการปฏิบติัในรายละเอียดบาง

ประการท่ีเคร่งครัดและจริงจงัมาข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ผูป้ระกอบการสามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน 

GMP ได ้ในขณะเดียวกนักฎระเบียบของหลกัการสาํคญัก็มีความน่าเช่ือถือในระดบัสากล 

  สําหรับมาตรฐาน GMP สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดก้าํหนดให้นํ้ าบริโภค

เป็นผลิตภณัฑแ์รกท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏิบติัตาม เน่ืองจากการผลิตมีกระบวนการท่ีไม่ซบัซ้อน

และลงทุนไม่มาก ประกอบกบัเศรษฐกิจปัจจุบนัมีผูผ้ลิตรายย่อยเพิ่มข้ึนซ่ึงส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บ

อนุญาตจากสาํนกัคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงผูป้ระกอบการรายยอ่ยเหล่านั้นจะทาํการผลิตโดย

ไม่คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาจึงจดัทาํมาตรการ

และหาวิธีป้องกนัการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจะเน้นการควบคุมสถานท่ีและ
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กระบวนการผลิตซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์บงัคบัทางกฎหมายเพื่อให้ผูผ้ลิตนํ้ าบริโภคทาํการควบคุมและ

เห็นความสาํคญัในเร่ืองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ 

  มาตรฐาน GMP เป็นการปรับเปล่ียนระบบการควบคุมผูป้ระกอบการ โดยใชก้ฎหมาย 

เป็นมาตรฐานรองรับซ่ึงเป็นวธีิท่ีจะทาํให้เกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าว

จะมีระยะการปรับตวัของระบบยอ่มทาํให้เกิดผลกระทบหรืออุปสรรคต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการดา้นอาหารทั้งหมด ดงันั้นจึงมีการกาํหนดใหมี้ระยะเวลาผอ่นผนัอยา่งเป็นประโยชน์

ในการปรับตวัและเตรียมควาวมพร้อมของสถานประกอบการในปัจจุบนั เพื่อมุ่งมัน่ให้เกิดผลดีต่อ

คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์อาหาร ประกอบไปดว้ย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี 193) พ.ศ. 2543 และ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ. 2544 เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 220) พ.ศ. 2544 เร่ืองนํ้ า

บริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) ทั้งน้ีบทกาํหนดโทษสําหรับผูป้ระกอบการท่ีฝ่าฝืน

กฎหมายตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา  49 กาํหนดให้ผูท่ี้ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับ

ไม่เกิน 10,000 บาท 

  หลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) มี 7 ขอ้ 

ดงัน้ี15

14 

  1) สถานท่ีผลิตอาหารต้องอยู่ในท่ีสะอาดเป็นระเบียบ มีขนาดเหมาะสม ไม่อยู่ใกล้

แหล่งท่ีก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนในอาหารหรือแหล่งพกัขยะ มีการออกแบบและก่อสร้างในลกัษณะ

ท่ีง่ายต่อการบาํรุงรักษาและทาํความสะอาดง่าย แบ่งพื้นท่ีการผลิต การประกอบอาหารเป็นสัดส่วน

เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน จดัให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีไหลเวียนเพียงพอ การระบาย

อากาศโดยใช้พดัลมตอ้งระบายจากส่วนท่ีสะอาดไปสู่ส่วนท่ีสกปรก จดัให้มีการป้องกนัสัตวแ์ละ

แมลงไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณอาหาร 

  2) เคร่ืองมือ ภาชนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตอาหาร ตอ้งมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ

และทาํความสะอาดง่าย โดยตอ้งใช้ให้เหมาะสมกบัอาหารแต่ละชนิด การใช้นํ้ ามนัหล่อล่ืนกบั

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตอ้งเลือกใชช้นิดท่ีใชก้บัโรงงานอาหารไดแ้ละไม่ใช้เกินความจาํเป็น โต๊ะและ

อุปกรณ์ท่ีใชส้ําหรับเตรียมอาหารตอ้งสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร ปูพื้นดว้ยวสัดุเรียบ ไม่

ดูดซึมนํ้ าและตอ้งลา้งทาํความสะอาดทุกวนั ตูเ้ยน็เก็บอาหาร ควรจดัของภายในตูใ้ห้เป็นระเบียบ

แยกเป็นสัดส่วน ตูเ้ก็บอาหารท่ีปรุงเสร็จตอ้งปัดฝุ่ นละอองเสมอ 

  3) การสุขาภิบาล ความสะอาดของการผลิต ต้องจดัให้มีอ่างล้างมือและนํ้ าสะอาด

สําหรับใช ้อ่างล้างอาหารสดหรือวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่ทาํความสะอาดง่าย นํ้ าท่ีใช้ประกอบอาหาร

                                                 
 14  แหล่งเดิม.  
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ตอ้งสะอาดมีมาตรฐานการบริโภค จดัระบบควบคุมแมลงและเช้ือโรค เช่น เคร่ืองดกัแมลง การ

จาํกดัแหล่งนํ้า หรือเคร่ืองกบัดกัหนู เป็นตน้ การจดัใหมี้ถงัขยะ ตอ้งไม่ร่ัวซึม ควรใชถึ้งขยะท่ีใชเ้ทา้

เหยียบฝาเปิด ปิด เพื่อป้องกนัการติดเช่ือโรค นาํถงัขยะไปกาํจดัภายใน 24 ชัว่โมง และทาํความ

สะอาดทุกวนั จดัให้มีทางระบายนํ้ าทิ้งและส่ิงโสโครก ซ่ึงควรมีบ่อดกัไขมนัและขยะก่อน และทาํ

ความสะอาดทุกเดือน ท่ีสาํคญัควรมีหอ้งนํ้าสะอาดและอ่างลา้งมือหนา้หอ้งส้วม 

  4) การรักษาความสะอาด เพื่อป้องกนัเช้ือโรค และส่ิงปนเป้ือนอ่ืนๆ ลงสู่อาหาร ควร

จดัเก็บอุปกรณ์ นํ้ ายาเคมีท่ีใช้ทาํความสะอาดเป็นสัดส่วน โดยการทาํความสะอาดตอ้งทาํความ

สะอาดจากอุปกรณ์ท่ีอยูบ่นสุดก่อนแลว้จึงทาํความสะอาดส่วนท่ีอยูต่ ํ่าลงมาตามลาํดบั 

  5) มาตรการเพื่อความปลอดภยั ควรจดัให้มีเคร่ืองดบัเพลิง อุปกรณ์ป้องกนัภยัอ่ืนๆ 

และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล 

  6) กระบวนการผลิตตั้งแต่เร่ิมตน้แปรรูปไปสู่การบรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ตอ้งควบคุม

การดาํเนินงานทุกขั้นตอนตอ้งควบคุมอยา่งรัดกุมตามหลกัสุขภิบาล วตัถุดิบท่ีใชต้อ้งสะอาด สด ไม่

ข้ึนรา มีคุณภาพมาจากแหล่งผลิตท่ีเช่ือถือได ้สาํหรับภาชนะบรรจุอาหารนั้นตอ้งสะอาดผา่นการฆ่า

เช้ือ มีวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือหมดอายบุนภาชนะ 

  7) การสัมผสัอาหาร กล่าวคือ ผูท้าํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น 

ลา้ง ปรุง บรรจุลงภาชนะ บุคคลเหล่าน้ีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ มีความระมดัระวงัไม่ให้เกิด

การปนเป้ือนของเช้ือโรค ผูท่ี้มีอาการของโรคติดต่อ บาดแผล ไม่ควรปฏิบติังาน บุคคลเหล่าน้ีตอ้ง

รักษาความสะอาดอยูเ่สมอ และควรสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีมิดชิดมีหมวกและผา้คลุมผม ลา้งมือก่อน

ปฏิบติังาน ไม่จบัอาหารสดปนกบัอาหารท่ีสุกแลว้ และควรใชถุ้งมือท่ีทาํจากวสัดุท่ีไม่มีสารระเหย

หรือหลุดมาปนเป้ือนกบัอาหาร 

  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการนาํมาตรฐาน GMP มาใช้ในกระบวนการผลิตก่อให้เกิด

ประโยชน์ดงัน้ี 

  1) ความเป็นเลิศในการแข่งขนั เพราะผลิตภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

  2) สร้างความสะดวกปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานในขณะปฏิบติังาน 

  3) มีการควบคุมและรักษามาตรฐานความสะอาดและถูกสุขลกัษณะของโรงงาน 

  4) มีความสะดวกและง่านต่อการติดตามขอ้มูล 

  5) สามารถดูแล จดัการ และประเมินการปฏิบติังานไดโ้ดยง่าย 

  6) ลดปริมาณของเสียอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดในการปฏิบติังานซ่ึงจะมีผลทาํให้

เกิดผลผลิตและองคก์ร 

  7) สร้างทศันคติท่ีดีและถูกตอ้งแก่ผูป้ฏิบติังาน 
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  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการสามารถจดัทาํระบบ GMP ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกบัสากล

เพื่อการส่งออกหรือเพื่อพฒันาระบบให้สูงข้ึนก่อนท่ีจะเขา้ส่ระบบหลกัเกณฑ์ (Hazard Analysis 

Critical Control Point) โดยดาํเนินตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 7000-2540) ตาม

หลกัเกณฑด์งัน้ี 

  1)  ออกแบบสถานท่ีผลิตอาหารและส่ิงอาํนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม บริหาร

จดัการความสะอาดของสถานท่ี   

  2)  ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานใหป้ฏิบติังานอยา่งถูกสุขลกัษณะอนามยัท่ีดี 

  3) บาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ และบริหารงานสุขาภิบาลท่ีดี 

  4) สร้างเสริมสุขลกัษณะส่วนบุคคลใหก้บัพนกังาน 

  5) ดูแลกระบวนการขนส่งใหป้ลอดจากโอกาสเส่ียงท่ีอาหารจะปนเป้ือนเช้ือโรค 

  6) ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

  7) ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารใหก้บัพนกังาน 

 2.3.5 หลกัเกณฑ ์Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP 

  ระบบคุณภาพอาหารท่ีสูงข้ึนไปอีกคือ ระบบวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมจุดวิกฤตซ่ึง

การท่ีผูผ้ลิตจะดาํเนินการจดัทาํระบบน้ีตอ้งมีพื้นฐานในเร่ืองหลักเกณฑ์การผลิตอาหาร (Good 

Manufacturing Practice: GMP) เสียก่อน ปัจจุบนัในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ยอมรับว่าระบบ

บริหารคุณภาพเป็นระบบท่ีให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาว ผูป้ระกอบการจึงให้

ความสําคญัในการนาํระบบบริหารคุณภาพมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึน แนวคิดการดาํเนินการจดัการ

คุณภาพเปล่ียนไป โดยหันมาให้ความสําคญักบัการประกนัคุณภาพท่ีมุ่งเน้นการป้องกนั เน้นการ

ดาํเนินงานท่ีถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้และตลอดสายการผลิตมากกวา่การตรวจสอบผลิตภณัฑ์ขั้นสุดทา้ย 

ซ่ึงหลายๆ ประเทศเร่ิมกําหนดกฎหมายบังคับให้ผูป้ระกอบการต้องนําหลักเกณฑ์ (Hazard 

Analysis Critical Control Point: HACCP) มาใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มความปลอดภยั

ให้แก่อาหารท่ีผลิต และองคก์ารมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex) ร่วมกบัองคก์ารอาหาร

โลกไดป้ระกาศใชข้อ้แนะนาํสําหรับการนาํระบบการวิเคราะห์อนัตายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม 

HACCP เป็นขอ้กาํหนดสากลโดยรวมหลกัเกณฑท์ัว่ไปเก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาหาร 

  หลกัการของหลกัเกณฑ์ (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) หมายถึง

ระบบการจดัการคุณภาพความปลอดภยัซ่ึงใช้ในการควบคุมการผลิตให้ได้อาหารท่ีปราศจาก

เช้ือจุลินทรีย์ สารเคมี และส่ิงแปลกปลอม คลอบคลุมถึงการป้องกันปัญหาจากอันตราย                           

3 สาเหตุ ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพซ่ึงเป็นอนัตรายจากเช้ือจุลินทรีย ์อนัตรายจากสารเคมี ไดแ้ก่ 

สารเคมีท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียง เพาะปลูก ในกระบวนการผลิตวตัถุดิบ เช่น สารปฏิชีวนะ สารเร่งการ
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เจริญเติมโต สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช สารเคมีท่ีใช้เป็นวตัถุเจือปนในอาหาร เช่น วตัถุกนัเสีย และ

สารเคมีท่ีใช้ในโรงงาน เช่น นํ้ ามนัหล่อล่ืน สารเคมีทาํความสะอาดเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในโรงงาน 

เป็นตน้ และอนัตรายทางกายภาพ ส่ิงปลอมปนต่างๆ เช่น เศษแกว้ เศษกระจก โลหะ เป็นตน้ ซ่ึง

อนัตรายทางชีวภาพเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความสําคญัมากท่ีสุดในระบบ HACCP เน่ืองจากอนัตราย

ประเภทอ่ืนมีขอบเขตการก่อให้เกิดปัญหาต่อผูบ้ริโภคในวงจาํกดั และบางคร้ังผูบ้ริโภคสามารถ

ตรวจพบไดด้ว้ยตวัเอง แต่การบริโภคอาหารท่ีปนเป้ือนดว้ยจุลินทรียอ์าจส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค

อยา่งกวา้งขวางซ่ึงอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้

  ระบบ HACCP เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิต และผลิตภณัฑ์ วตัถุประสงคข์องการใชร้ะบบ HACCP เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้

ว่าผลิตภณัฑ์นั้นได้ผลิตข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และการประยุกต์ใช้

หลกัการ HACCP อยา่งไดผ้ลข้ึนกบัการมุ่งมัน่และสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร ความร่วมมือจากฝ่าย

ต่างๆ และท่ีสําคญัหน่วยงานนั้นจะตอ้งมีการจดัทาํระบบพื้นฐานเก่ียวกบัสุขลกัษณะของโรงงาน

เสียก่อน 

  ระบบ HACCP สามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทและทุก

ขนาดธุรกิจ และไม่วา่การผลิตจะซบัซอ้นหรือไม่ หรือจะเร่ิมการผลิตไปแลว้หรือไม่ก็ตาม 

  ระบบ HACCP มีขั้นตอนในการพิจารณาจดัทาํ 5 ขั้นตอน 7 หลกัการ ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การจดัตั้งทีมงาน HACCP  

  คุณสมบติัของบุคคลในกลุ่มควรคดัเลือกผูมี้วฒิุการศึกษาในระดบัท่ีเหมาะสมหรือมีอายุ

งานในหน่วยงานนั้นพอควรและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารและนโยบายของบริษทั กลุ่มบุคคลท่ีผา่น

การคัดเลือกและแต่งตั้ งแล้วจะต้องผ่านการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการของระบบ HACCP 

โดยเฉพาะข้ึนตอนการระบุอนัตราย การคดัเลือกจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม การกาํหนดค่าวิกฤตท่ีตอ้ง

ควบคุม และความเขา้ใจในคาํจาํกดัความต่างๆ ในความหมายเดียวกนั การฝึกอบรมอาจขยาย

ขอบข่ายให้คลอบคลุมในเร่ืองการตรวจประเมินระบบคุณภาพ การทํางานเป็นทีม และการ

แกปั้ญหา 

  ขั้นตอนท่ี 2 การอธิบายรายละเอียดผลิตภณัฑ ์ 

  การอธิบายรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์นั้น ทีมงานตอ้งมีความเขา้ใจ

คุม้เคยกบัผลิตภณัฑน์ั้นเป็นอยา่งดี รวมถึงกลุ่มบริโภควา่เป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่ออนัตรายจากการบริโภค

อาหารชนิดนั้นหรือไม่ ทีมงานสามารถท่ีจะระบุอนัตรายทุกชนิดท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต

อาหารประเภทนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งควรมีรายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ครบถว้นสมบูรณ์ การอธิบาย

รายละเอียดผลิตภณัฑค์วรพิจารณาประเด็นดงัน้ี 
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  1) สูตรของผลิตภณัฑ ์

  2) ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวรการผลิตและการเตรียมจะตอ้งพิจารณามีดงัน้ี 

   1) โอกาสจะเกิดการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรียห์รือสารพิษท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะจดัเตรียม 

การแปรรูปหรือการเก็บรักษา 

   2) สามารถทาํให้ไม่เกิดพิษได้ในระหว่างการหุงตม้ หรือในการให้ความร้อนซํ้ า  

หรือในกระบวนการแปรรูปอ่ืนๆ  

   3) มีโอกาสจะเกิดการปนเป้ือนของจุลินทรียห์รือสารพิษข้ึนไดภ้ายหลงัขั้นตอนการ

ใหค้วามร้อน 

   4) ภาชนะบรรจุหีบห่อมีผลต่อการอยูร่อดหรือการเพิ่มจาํนวนของจุลินทรียอ์ยา่งไร 

   5) เวลาท่ีถูกใช้ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิต ขั้นตอนการจดัเตรียม การ

เก็บรักษา การวางจาํหน่ายและเง่ือนไขสภาวะการกระจายสินคา้ 

  ขั้นตอนท่ี 3 การช้ีหาวตัถุประสงคใ์นการใชผ้ลิตภณัฑ ์

  การระบุวิธีการใช้และกลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อให้มัน่ใจว่าแผน HACCP ท่ีจดัเตรียมข้ึนได้มี

การพิจารณากลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคอาหารนั้นๆ เน่ืองจากบางกลุ่มผูบ้ริโภคตอ้งดูแลเป็นพิษเศษ  

  ขั้นตอนท่ี 4 การจดัทาํแผนภูมิกระบวนการผลิต 

  แผนภูมิกระบวนการผลิตจะช่วยทาํให้ทีมงาน HACCP สามารถใช้พิจารณาการ

ปนเป้ือนของอนัตรายต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและหามาตรการควบคุมการจดัทาํแผนภูมิ

กระบวนการผลิตท่ีดีตอ้งมีรายละเอียดตั้งแต่การรับเขา้ของวตัถุดิบทุกชนิด การแปรรูป การจดัส่ง

ขั้นตอนการทาํงานซํ้ า โดยมีขอ้มูลรายละเอียดท่ีชดัเจนเพียงพอซ่ึงไดจ้ากการสอบถาม การสังเกต

หรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ แต่ละขั้นตอนการผลิตควรมีรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ อยา่งเพียงพอ โดย

จะตอ้งพิจารณาตามหลงัเกณฑต่์อไปน้ี 

  1) ส่วนผสมทุกชนิดและภาชนะบรรจุหีบห่อ 

  2) เขียนแผนภูมิตามลาํดบัการปฏิบติัจริง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเขา้วตัถุดิบจนกระทัง่ได้

ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป 

  3) บนัทึกขอ้มูลเวลา อุณหภูมิของวตัถุดิบทุกชนิด ผลิตภณัฑ์ระหวา่งกระบวนการผลิต

และผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป รวมถึงโอกาสของการล่าชา้ 

  4) อธิบายเส้นทางการนาํผลิตภณัฑไ์ปแปรรูปหรือนาํกลบัมาผลิตใหม่ 

  5) โครงสร้างของเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

  ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนภูมิกระบวนการผลิต 
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  ทีมงาน HACCP ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิ

กระบวนการผลิตท่ีจดัทาํข้ึน โดยการตรวจเปรียบเทียบแผนภูมิกบัการปฏิบติัจริงเพื่อยืนยนัความ

ถูกตอ้งและการตรวจสอบตอ้งครอบคลุมถึงจุดท่ีมีการนาํมาใช้ของวตัถุดิบและภาชนะบรรจุดว้ย 

ในระหวา่งการตรวจสอบ ทีมงาน HACCP อาจทาํการปรับเปล่ียนแผนภูมิการผลิตให้สอดคลอ้งกบั

กระบวนการผลิตจริง 

  ระบบ HACCP ประกอบดว้ยหลกัการ 7 ขอ้16

15 ดงัน้ี 

  1)  ดาํเนินการวิเคราะห์อนัตราย (Conduct a Hazard Analysis) การวิเคราะห์อนัตราย

จากผลิตภณัฑ์นั้นๆ ท่ีอาจมีต่อผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย โดยการประเมินความรุนแรงและโอกาสท่ี

จะเกิดอตัรายต่างๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต กล่าวคือ ตอ้งมีการจาํแนกขั้นตอนการปฏิบติักบัอาหาร

ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวตัถุดิบจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยเพื่อลดหรือขจดัอตัรายเหล่านั้น 

  2)  หาจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (Determine the Critical Control Point CCPs) กาํหนด

ขั้นตอนการทาํงานซ่ึงสามารถจะทาํการควบคุมเพื่อกาํจดัอตัรายหรือลดโอกาสเกิดอนัตราย เรียกวา่

จุด CCP หรือจุดควบคุมวิกฤต หมายถึงขั้นตอนใดๆ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการรับวตัถุดิบ 

การแปรรูป การเก็บเก่ียว การขนส่ง การปรับสูตรกรรมวิธีการผลิต หรือการจดัเก็บท่ีอาจก่อให้เกิด

อนัตรายและทาํการกาํหนดเป็นจุดควบคุมวิกฤตจุดควบคุมวิกฤต หมายถึง ตาํแหน่งวิธีการ หรือ

ขั้นตอนในกระบวนการผลิตซ่ึงหากสามารถควบคุมให้อยูใ่นค่าหรือลกัษณะท่ีกาํหนดไวไ้ดแ้ลว้จะ

ทาํใหมี้การขจดัอนัตรายหรือลดการเกิดอนัตรายจากผลิตภณัฑน์ั้น 

  การตดัสินวา่ข้ึนตอนในในกระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนสําคญัหรือเป็นจุดวิกฤตท่ีตอ้ง

ควบคุมสามารถดาํเนินการไดโ้ดยการตดัสินของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงตอ้งมีความยืดหยุน่สามารถใชไ้ดก้บั

ทุกขั้นตอนในวงจรการผลิตทุกประเภทอุตสาหกรรมอาหารและยงัสามารถใชไ้ดก้บัอนัตรายต่างๆ 

โดยไม่มีการจาํกดัจาํนวนจุดวกิฤต 

  ค่าวิกฤตท่ีจะกาํหนดข้ึนควรเป็นค่าท่ีสามารถทาํการตรวจวดัหรืออ่านค่าได้ผลอย่าง

รวดเร็วควรหลีกเล่ียงการตั้งค่าวกิฤตทางจุลชีวะ เช่น การกาํหนดปริมาณเช้ือจุลินทรีย ์เน่ืองจากการ

ตรวจวเิคราะห์ตอ้งใชเ้วลานาน ไม่สะดวกต่อการแกไ้ขปัญหาไดท้นัที และเป็นการตอ้งเสียเวลารอ

ผลการตรวจวิเคราะห์ทาํให้แผนการผลิตล่าช้าจึงอาจทาํการกาํหนดผลของจุลินทรียใ์นทางออ้ม 

เช่น กาํหนดปริมาณเช้ือจุลินทรียใ์นวตัถุดิบแทน 

  3)  กาํหนดค่าวิกฤต (Establish Critical Limit) แต่ละจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมมีเกณฑ์ค่า

กาํหนดขอบเขตหรือช่วงของความปลอดภยัของอาหาร และค่าวิกฤตท่ีจะเป็นตวักาํหนดความ

ปลอดในอาหารซ่ึงสามารถควบคุมความเส่ียงจากอนัตรายนั้นๆ ไดจ้ริงตอ้งเป็นค่าท่ีกาํหนดชดัเจน

                                                 
15  แอน ศิริบงัเกิดผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 16-20.   
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และตรวจวดัได้ เช่น อุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหารประกอบ เพื่อให้แน่ใจว่าจุดวิกฤตอยู่

ภายใตก้ารควบคุม 

  4)  กาํหนดระบบเพื่อเฝ้าระวงัจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (Establish a System to Monitor 

Control of the CCP) การเฝ้าระวงัโดยกาํหนดข้ึนอยา่งเป็นระบบมีแบบแผนการตรวจสอบหรือเฝ้า

สังเกตการณ์และบนัทึกขอ้มูลเพื่อใหเ้ช่ือมัน่วา่ไดป้ฏิบติังาน ณ จุดควบคุมวิกฤตมีการควบคุมอยา่ง

ถูกตอ้งเพื่อประเมินวา่จุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมนั้นๆ อยู่ภายใตส้ภาวะควบคุม การตรวจตดิตามเป็น

การมอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบตรวจสอบ ตรวจวดัค่าโดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมหรือใชค้วาม

ชาํนาญประสบการณ์ของประสาทสัมผสั เช่น การดมกล่ิน การชิม การสังเกตโดยสายตา และการ

บนัทึกผลไวใ้นแบบฟอร์มท่ีกาํหนดตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ

เพื่อใชต้รวจสอบกรรมวิธีการผลิตในขั้นตอนท่ีเป็นจุดวิกฤตวา่อยูใ่นสภาวะปกติหรือไม่ ใชต้ดัสิน

วา่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ขเม่ือพบส่ิงผดิปกติหรือเกิดการเบ่ียงเบนจากค่าวิกฤตท่ีกาํหนด และทาํ

ให้ได้เอกสารเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลของการเฝ้าระวงัเพื่อใช้ในการทบทวนประสิทธิผลของ

ระบบ 

  5)  กาํหนดมาตรการแกไ้ข เม่ือตรวจพบวา่มีจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหน่ึง

และไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม (Establish the Corrective Action) การแกไ้ขสําหรับขอ้บกพร่อง โดย

จะใช้มาตรการนั้นทนัที เม่ือพบว่าจุดควบคุมวิกฤตไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามค่าวิกฤตท่ีได้

กาํหนดไว ้

  6)  กาํหนดการทวนเอกสารเพื่อยืนยนัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของระบบ HACCP 

(Establish Procedures for Verification) ทบทวนประสิทธิภาพของระบบ HACCP ท่ีใช้งานอยู่

รวมทั้งใช้ผลการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบติัการเพื่อประกอบการพิจารณาในการยืนยนัว่า

ระบบ HACCP ท่ีใช้อยู่นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑ์ได ้การทดสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินประสิทธิผลและการปฏิบติัตามแผน HACCP 

เพื่อยนืยนัวา่มีการปฏิบติัการควบคุมตามมาตรการต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นแผนอยา่งครบถว้นถูกตอ้งตาม

รายการ 

  7) กาํหนดเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการปฏิบติัและบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีเหมาะสมตาม

หลกัการเหล่าน้ี และการประยุกตใ์ช ้(Establish Documentation and Records Keeping) ในกรณีท่ีมี

การจดัทาํระบบบนัทึกเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและการผลิตภณัฑ์อาหารแต่

ละชนิดไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานให้สามารถคน้ขอ้มูลการผลิตไดเ้ม่ือจาํเป็น ซ่ึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มาตรฐาน HACCP ควรจะมีระบบจดัทาํและระบบจดัเก็บเอกสารโดยกาํหนดผูจ้ดัทาํเอกสารทาํ

หนา้ท่ีเก็บเอกสารดงัน้ี 
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  1)  เอกสารท่ีสนบัสนุนระบบ HACCP รวมทั้งเอกสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

อนัตราย 

  2) บนัทึกขอ้มูลต่างๆ ในระบบ HACCP ไดแ้ก่การบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ทุกขั้นตอน 

  3)  เอกสารคู่มืการปฏิบติังานและวิธีการใชบ้นัทึกคู่มือ วิธีการปฏิบติัในระบบ HACCP 

ไดแ้ก่รายละเอียดขั้นตอนวธีิการตรวจติดตามในแต่ละจุดวกิฤต 

  4) บันทึกผลการฝึกอบรม การฝึกอบรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทาํระบบ 

HACCP ในเร่ืองหลกัการของระบบ รวมถึงการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายต่างๆ 

  ประโยชน์จากการนาํ HACCP มาใชใ้นกระบวนการผลิตทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถ

บริหารจดัการด้านความปลอดภยัของอาหารได้อย่างมีระบบ เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อองค์กรและ

ผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ียงัลดภาระค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด โดยเฉพาะคุณภาพ

ดา้นความปลอดภยั และยงัเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาด เพื่อเป็นระบบคุณภาพ

ดา้นความปลอดภยัของอาหารท่ีสามารถขอรับการรับรองได ้ 

  การจดัทาํระบบคุณภาพบางคร้ังผูป้ระกอบการสามารถนาํหลกัการจดัการและระบบ

เอกสารเขา้มาเสริมเพื่อให้สามารถป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัอาหารท่ีผลิตและสามารถมี

ระบบเอกสารท่ีสามารถทวนสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาไดถู้กต้องซ่ึงจะช่วยให้อาหารท่ีผลิต

ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

  จากการศึกษามาตรฐานดงักล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่มาตรฐาน GMP HACCP ISO 22000 

และ ISO 9001 ต่างเป็นระบบประกนัความปลอดภยัของอาหารตั้งแต่ขั้นตอนของกระบวนการผลิต

ไปจนถึงการบรรจุสินคา้อาหารลงในบรรจุภณัฑ์ก่อนจาํหน่ายสินคา้อาหารนั้นไปยงัผูบ้ริโภค โดย

มาตรฐาน HACCP เป็นระบบป้องกนัการเกิดอนัตรายทางดา้นสุขอนามยัอาหารในกระบวนการ

ผลิต ซ่ึงสามารถนาํมาตรฐาน ISO 22000 มาใชเ้ป็นระบบจดัการดา้นความปลอดภยัของอาหาร

เก่ียวกบัวงจรอาหารหรือ ห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะกระบวนการผลิต แปรรูป บรรจุ จดัเก็บและการ

ขนส่ง ซ่ึงใชร้ะบบการจดัการดา้นคุณภาพ ISO 9001 เป็นพื้นฐาน โดยนาํแนวคิดของ HACCP และ 

GMP มาประกอบเพื่อกาํหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภยั  

 

2.4 ตลาดอาหารพร้อมปรุง 

  การนิยมบริโภคอาหารพร้อมปรุงในปัจจุบนัเป็นผลมาจากการห่วงใยสุขภาพและใส่ใจ

คุณภาพของอาหารมากข้ึน ซ่ึงตลาดอาหารพร้อมปรุงพบไดท้ั้งตลาดในห้างสรรพสินคา้ และตลาด

ทัว่ไปแบ่งแยกตามความสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค 
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 2.4.1 พฤติกรรมในทางเศรษฐกิจ 

  การกระทาํหรือพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของบุคคลต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบส่วน

หน่ึงของระบบตลาดทั้งผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูบ้ริโภคลว้นแลว้แต่มีความสําคญั

ต่อทิศทางการเคล่ือนไหวของตลาดทั้งส้ิน เราจึงจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงพื้นฐานความคิด

เก่ียวกบัการกระทาํหรือพฤติกรรมเหล่าน้ีในเชิงเศรษฐศาสตร์เสียก่อนจึงจะทาํให้สามารถเขา้ใจ

กลไกการดาํเนินงานของตลาด 

  การกระทาํหรือพฤติกรรมดงักล่าว17

16 ไดแ้ก่ 

  2.4.1.1 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการเป็นการตดัสินใจของผู ้

ซ้ือจะเก่ียวขอ้งกบัอุปสงค ์(Demand) โดยกฎแห่งอุปสงค ์(The Law of Demand) กล่าววา่ เม่ือราคา

ของสินคา้สูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ชนิดนั้นในปริมาณท่ีน้อยลง ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือราคา

ของสินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้นั้นในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น เม่ือราคาของสินคา้ชนิด

หน่ึงสูงข้ึน ในขณะท่ีสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกนัไดมี้ราคาคงท่ี ผูบ้ริโภคก็จะหันไปซ้ือ

สินคา้ทดแทนนั้นแทน และเม่ือราคาสินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคก็จะหันมาซ้ือสินคา้นั้นมากข้ึน สินคา้

ทดแทนก็จะไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคนอ้ยลง หรืออาจไม่ไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคเลย 

  2.4.1.2 พฤติกรรมของผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการท่ีมุ่งหวงักาํไรสูงสุด การตดัสินใจผลิต

สินคา้ของผูผ้ลิตนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัอุปทาน (Supply) เป็นสําคญั โดยกฎแห่งอุปทาน (The Law of 

Supply) กล่าวว่า ปริมาณของสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจะผลิตหรือขาย 

ย่อมแปรผนัโดยตรงกบัราคาของสินคา้และบริการชนิดนั้นเสมอ กล่าวคือ หากระดบัราคาสินคา้

หรือบริการลดลงหรืออยูใ่นระดบัตํ่าแลว้ จาํนวนสินคา้ท่ีผูผ้ลิตจะผลิตออกสู่ตลาดก็จะนอ้ยลงตาม

ไปดว้ย แต่ถา้หากระดบัราคาสินคา้หรือบริการอยู่ในระดบัท่ีสูงแล้ว ผูผ้ลิตก็จะผลิตสินคา้ออกสู่

ตลาดมากข้ึนตามไปด้วยเช่นเดียวกนั หลกัในทางเศรษฐศาสตร์เช่ือว่าผูผ้ลิตสินคา้แต่ละรายใน

ตลาดยอ่มมุ่งหวงัท่ีจะทาํกาํไรสูงสุด (Maximization of Profit) จากการผลิตสินคา้ ผูผ้ลิตจึงตอ้ง

บริหารและจดัการประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดมูลค่าสูงสุด โดยผูผ้ลิตสินคา้จะศึกษาและพิจารณา

ความเป็นไปไดใ้นเทคนิคของการผลิตต่างๆท่ีจะนาํมาใช้ และจะเลือกใช้เทคนิค ปัจจยัการผลิต 

หรือทรัพยากรท่ีมีตน้ทุนท่ีตํ่าและมีประสิทธิภาพสูง 

 2.4.2 โครงสร้างตลาดอาหาร (Market Structure) 

  ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ 1 8

17 หมายถึงกิจกรรม การตกลงซ้ือขายสินค้าและบริการ

รวมทั้งปัจจยัการผลิต ตลาดในความหมายทางเศรษฐศาสตร์จึงไม่จาํกดัเฉพาะสถานท่ีในการซ้ือ

                                                 
 16  ส่วนบริหารจดัการขอ้มูลและปรึกษาแนะนาํ สาํนกับริหารยทุธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.  

(2552).  รายงานการศึกษาแนวคดิผลติภัณฑ์ใหม่ของผลติภณัฑ์ข้างแกงทอดกึง่สําเร็จรูป.  หนา้ 9-12.   
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ขายแลกเปล่ียนดงัเช่นตลาดในความหมายทัว่ไป เน่ืองจาก “ตลาด” หมายความรวมถึง “ตลาดท่ี

เก่ียวขอ้ง” (Relevant Market) กล่าวคือ ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูป้ระกอบธุรกิจรายใดรายหน่ึงและ

สินคา้หรือบริการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจรายนั้นผลิต จาํหน่าย หรือให้บริการ ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งถือวา่เป็น

เคร่ืองมือในการกาํหนดขอบเขตตลาดท่ีผูป้ระกอบธุรกิจรายหน่ึงดาํเนินกิจการอยู่และผูป้ระกอบ

ธุรกิจนั้นตกอยู่ภายใตแ้รงกดดนัของการแข่งขนัจากผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีดาํเนินกิจการอยู่ใน

ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งเดียวกนันั้น ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งน้ีจะตอ้งรวมเอาสินคา้ทุกประเภทและผูข้ายทุกรายท่ี

อาจมีผลกระทบหรือสร้างแรงกดดันจากการแข่งขนัต่อการกระทาํของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีถูก

ตรวจสอบนั้นได ้โดยหากผูป้ระกอบธุรกิจท่ีถูกตรวจสอบนั้นเพิ่มหรือลดราคาสินคา้ของตนก็จะ

ส่งผลกระทบไม่ในทางใดก็ทางหน่ึงต่อสินคา้และผูข้ายเหล่านั้น ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ในการกาํหนด

ขอบเขตของตลาด ดงัน้ี 

  ตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Market) หมายถึง ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถนาํมา

แลกเปล่ียนทดแทนกนัได ้(Substitute Product) โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะ (Characteristics) หรือ

คุณภาพ (Quality) การใช้งาน (Use)และราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์ว่าสามารถทดแทนกนัได้

หรือไม่ นอกจากน้ีจะคาํนึงถึงขอบเขตการใช้ทดแทนกนัดว้ยว่าผลิตภณัฑ์นั้นนาํมาใชท้ดแทนกนั

ไดเ้พียงใด (Reasonable Interchange Ability of Use) ถา้ผูบ้ริโภคสามารถนาํผลิตภณัฑ์นั้นมาใช้

ทดแทนกนัดว้ยจุดประสงคห์รือความมุ่งหมายเดียวกนัอยา่งสมเหตุสมผลก็ถือวา่ผลิตภณัฑ์นั้นอยู่

ในตลาดเดียวกนั แต่ถ้าขอบเขตการใช้ทดแทนกนัไม่เป็นไปตามจุดประสงค์หรือความมุ่งหมาย

เดียวกนัผลิตภณัฑน์ั้นก็ถือวา่เป็นคนละตลาดกนั 

  ตลาดภูมิศาสตร์ (Geographic Market) หมายถึง บริเวณพื้นท่ีท่ีผูข้ายสามารถเสนอขาย

สินคา้หรือบริการให้แก่ผูซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อจะไดรั้บความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้จากพื้นท่ี

ดงักล่าว ซ่ึงอาจจะหมายถึง อาณาเขตพื้นท่ีทั้ งประเทศ หรือเฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึงหรือ

จงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงก็ไดต้ามแต่ละกรณีของสินคา้หรือบริการท่ีกาํลงัตรวจสอบอยู ่สําหรับปัจจยั

ท่ีใช้เป็นตวักาํหนดขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ค่าขนส่งสินคา้ ความคงทนของสินคา้ 

อายขุองสินคา้ (เป็นสินคา้ท่ีเป็นของสดเสียง่ายหรือไม่) ความสะดวกในการเดินทาง พฤติกรรมของ

ผูจ้ดัจาํหน่าย (ท่ีมุ่งเป้าเฉพาะตลาดกลุ่มผูบ้ริโภคบางกลุ่มเท่านั้น) หรือ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (ท่ี

มุ่งหาผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายบางรายเท่านั้น) เป็นตน้ 

  ตลาดในแต่ละประเภทจะมีโครงสร้างของตลาดท่ีแตกต่างกันออกไปและนํามาซ่ึง

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของผูผ้ลิตซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ ของ ผูป้ระกอบการในตลาดแต่ละประเภท

นั้นก็จะส่งผลสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานโดยรวมของตลาดนั้นๆอีกทอดหน่ึง การแบ่งประเภทของ

                                                                                                                                           
17  วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน.  (2546).  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น.  หนา้ 70.  
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ตลาดจะพิจารณาจากลกัษณะและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีสําคญั คือ จาํนวนผูผ้ลิตหรือผูข้ายในตลาด ความ

ยากง่ายในการหาสินคา้อ่ืนมาทดแทน และความยากง่ายในการเขา้หรือออกจากตลาด ดงันั้นหากใช้

โครงสร้างของตลาดเป็นเกณฑใ์นการแบ่งประเภทของตลาด จะแบ่งตลาดไดเ้ป็น 4 ประเภท19

18 คือ 

  1) ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Perfect Competition Market) มีคุณสมบติัท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

มีผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้จาํนวนมากราย ดงันั้นจึงไม่มีผูซ้ื้อหรือผูข้ายรายใดมีอิทธิพลเหนือราคาสินคา้

หรือบริการ ราคาจึงจะเป็นไปตามความสัมพนัธ์ของอุปสงค์และอุปทาน นอกจากน้ี สินคา้ของ

ผูผ้ลิตหรือผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาก (Homogeneous Product) กล่าวคือ ในสายตา

ของผูซ้ื้อแลว้เห็นว่าสินคา้ของผูข้ายแต่ละรายไม่แตกต่างกนัทั้งในดา้นของรูปแบบ ลกัษณะ หรือ

คุณภาพของสินคา้ ผูซ้ื้อจะซ้ือสินคา้จากผูข้ายรายใดก็ไดต้ราบเท่าท่ีขายตามราคาตลาด ดงันั้นผูข้าย

จึงจะตอ้งขายสินคา้ในราคาตลาดเท่านั้น ประกอบกบัผูผ้ลิตหรือผูข้ายรายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาด

ไดโ้ดยง่าย และก็สามารถเลิกลม้กิจการออกจากตลาดไดโ้ดยง่ายเช่นเดียวกนัซ่ึงทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย

ต่างมีความรู้เร่ืองตลาดและสินคา้หรือบริการอยา่งสมบูรณ์ กล่าวคือ มีการเผยแพร่ขอ้มูลการซ้ือขาย

ต่อสาธารณะชนอยา่งแพร่หลาย และทัว่ถึง ทาํให้สามารถเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากร

และสินคา้ไดอ้ยา่งเสรี กล่าวคือ ปัจจยัการผลิต ทรัพยากร และสินคา้สามารถเคล่ือนยา้ยไปท่ีต่างๆ

ไดโ้ดยสะดวก และไม่เสียค่าใชจ่้ายมากจนถึงกบัมีผลกระทบต่อราคาสินคา้  จากลกัษณะดงักล่าว

เห็นไดว้า่ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ไม่มีอยูจ่ริงเพราะเป็นเพียงตลาดท่ีใกลก้ารแข่งขนัสมบูรณ์เท่านั้น 

  2) ตลาดผกูขาด (Monopoly Market) มีลกัษณะท่ีสําคญั คือ มีผูผ้ลิตหรือผูข้ายเพียงราย

เดียว สินคา้มีคุณสมบติัพิเศษไม่เหมือนใคร ไม่สามารถหาสินคา้อ่ืนๆมาทดแทนไดอ้ยา่งใกลเ้คียง 

ผูผ้ลิตรายใหม่ถูกกีดกนัไม่ใหเ้ขา้มาแข่งขนัในตลาดได ้จากลกัษณะดงักล่าว ผูผ้ลิตหรือผูข้ายท่ีมีอยู่

เพียงรายเดียวในตลาดจึงไม่ตอ้งแข่งขนักบัใครจึงเป็นผูผู้กขาดมีอาํนาจในการกาํหนดราคาหรือ 

ปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและขายในตลาดได ้โดยอาจกาํหนดอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 2 ทางเลือกน้ี คือ ข้ึน

ราคาสินคา้ หรือ เพิ่มปริมาณการขายไดต้ามตอ้งการโดยการลดราคาสินคา้  

  3) ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด (Monopolistic Competition) เป็นตลาดท่ีมีลกัษณะหลาย

ประการเหมือนตลาดแข่งขนัสมบูรณ์คือ มีผูผ้ลิตหรือผูข้ายจาํนวนมากราย แต่น้อยกว่าตลาด

แข่งขนัสมบูรณ์  ผูผ้ลิตหรือผูข้ายสามารถเขา้มาแข่งขนัในตลาด และออกจากตลาดไดโ้ดยง่าย และ

ขาดการรวมตวักนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย แต่ก็มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์

คือ สินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกนัซ่ึงความแตกต่างน้ีอาจเป็นไดท้ั้งความแตกต่างจริง

อนัเกิดจากความแตกต่างในเร่ืองรูปร่างและคุณภาพของสินคา้ หรืออาจเป็นความแตกต่างเพราะ

ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของการโฆษณา รวมทั้งการใชรู้ปแบบบรรจุ

                                                 
18   วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน.  (2547).  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค.  หนา้ 35. 
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ภณัฑ์ต่างๆ ทาํให้สามารถสร้างความซ่ือสัตย์ในตวัสินค้า (Brand Loyalty) ให้เกิดข้ึนในหมู่

ผูบ้ริโภคได้โดยท่ีความเป็นจริงแล้วสินคา้นั้นไม่ได้แตกต่างกนัเลย ดงันั้น ผูผ้ลิตแต่ละรายจึงมี

อาํนาจผกูขาดในผลิตภณัฑ์ท่ีตนขายอยู่บา้งในระดบัหน่ึง ยิ่งผูผ้ลิตสามารถทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่า

สินคา้ของตนแตกต่างจากของผูผ้ลิตรายอ่ืนได้มากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มอาํนาจผูกขาดของตนได้มาก

เท่านั้น  

  4) ตลาดท่ีมีผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly Market) มีลกัษณะท่ีสําคญัคือ มีผูผ้ลิตหรือผูข้าย

เป็นจาํนวนนอ้ย คือ มีผูข้ายตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป แต่มีจาํนวนไม่มากนกั เช่น 2-5 ราย ผูผ้ลิตหรือผูข้าย

แต่ละรายจะมีส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
∗

  สําหรับโครงสร้างการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนั้น การวิเคราะห์การแข่งขนัของตลาด 

จาํเป็นตอ้งพิจารณาโครงสร้างภาวะการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรมวา่มีความแข็งแกร่งในการ

แข่งขนัและศกัยภาพการทาํกาํไร โดยมีปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 ค่อนขา้งมาก ดงันั้นพฤติกรรมของผูผ้ลิตแต่ละราย

จึงมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั  สินคา้ท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายผลิตในตลาดประเภทน้ีอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ (ก)  ผูผ้ลิตแต่ละรายผลิตสินคา้เหมือนกนัทุกประการ (Homogeneous Product) แมว้า่

สินคา้จะไม่ต่างกนัจริง แต่การแข่งขนัของผูผ้ลิตแต่ละรายโดยไม่ใชร้าคานัน่คือ ใช้ความแตกต่าง

ในดา้นการบริการและอ่ืนๆก็มีผลทาํให้เกิดความแตกต่างบา้งไม่มากก็นอ้ยในสายตาของผูบ้ริโภค 

และ  (ข)  ผูผ้ลิตแต่ละรายผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั (Differentiated Product) แต่ใชท้ดแทนกนัไดคื้อ 

สินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายนั้นแมจ้ะมีลกัษณะหรือคุณภาพท่ีแตกต่างกนั แต่ก็สามารถใชแ้ทนกนัใน

วตัถุประสงคเ์ดียวกนัได ้เช่น รถยนต ์บุหร่ี เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

  1)  การแข่งขนัท่ีเป็นอยู ่ (Rivalry Among Existing Competitors) ในการวิเคราะห์วา่การ

แข่งขนัในอุตสาหกรรมมีความรุนแรง และความคงอยู่ยาวนานเพียงใด ตอ้งพิจารณาจาํนวนของ

บริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและขนาดของบริษทั รวมถึงงบดุล กาํไร ขาดทุน ในแต่ละปีของแต่ละ

บริษทัท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั หากบริษทัคู่แข่งมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทัท่ีพิจารณาแลว้ยอ่มสามารถ

สร้างความกดดนัในการแข่งขนัไดม้ากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ควรจะพิจารณาถึงคู่แข่งในต่างประเทศ

ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตด้วย โดยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมในระดับตลาดโลก เน่ืองจากใน

ปัจจุบนัการคา้และธุรกิจระหว่างประเทศไดมี้การพฒันาขยายตวัและเช่ือมโยงไปทัว่โลกจึงตอ้ง

พิจารณาบริษทัคู่แข่งต่างชาติท่ีอาจมีเงินทุนและความสามารถในการบริหารท่ีสูงกวา่ 

                                                 
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) หมายถึงร้อยละยอดขายของสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงของหน่วย

ธุรกิจแห่งหน่ึง เม่ือเทียบกบัยอดขายทั้งหมดของสินคา้หรือบริการในตลาดภายในระยะเวลาหน่ึง อา้งจาก วนั

รักษ ์ม่ิงมณีนาคิน.  (พจนานุกรมศพัทเ์ศรษศาสตร์,  2546, หนา้ 209) 
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  2)  การถูกคุกคามจากคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants) ปัจจยัท่ีจะเป็นอุปสรรค

ต่อคู่แข่งขนัใหม่ในการเขา้สู่อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ช่องทางการทาํกาํไร กล่าวคือราคาของสินคา้ใน

ปัจจุบันเปรียบเทียบกับต้นทุน ความต้องการใช้เงินทุน ช่องทางการจําหน่าย (Distribution 

Channel) ซ่ึงหากมีความซบัซ้อนจะตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการจาํแนกแจกจ่ายรวมทั้งตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายมาก ซ่ึงอาจทาํใหไ้ม่คุม้ค่ากบัการท่ีจะเขา้มาในตลาดสินคา้ประเภทน้ี นอกจากนั้น ก็อาจมี

นโยบายของรัฐบาลหรือกฎระเบียบของทางการท่ีจาํกัดสิทธิหรือการออกใบอนุญาตในการ

ประกอบกิจการต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู ้ประกอบการต้องพิจารณาถึง ดังนั้ น จะเห็นได้ว่า หาก

อุตสาหกรรมปราศจากการคุกคามดงักล่าวแลว้ คู่แข่งรายอ่ืนๆ ยอ่มจะเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งในตลาด

ไดง่้ายข้ึน และแบ่งปันผลกาํไรจากอุตสาหกรรมน้ีไป 

  3) การคุมคามจากสินค้าท่ีใช้ทดแทนกันได้ (Threat of Substitute Products) 

อุตสาหกรรมท่ีมีสินค้าอ่ืนท่ีใช้ทดแทนกันได้จะทาํให้เกิดสภาพการแข่งขนัมากข้ึนและมีการ

แบ่งปันส่วนแบ่งตลาดและผลกาํไรกนัมากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถบริโภคสินคา้อ่ืนท่ีใช้

ทดแทนกันได้และมีระดับราคาใกล้เคียงหรือตํ่ ากว่า ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหารซ่ึง

ประกอบดว้ยเน้ือสัตวต่์างๆ ผูบ้ริโภคอาจจะหนัไปบริโภคเน้ือไก่แทนเน้ือหมู โดยคาํนึงถึงปัจจยัท่ี

สาํคญัเช่น ราคา เป็นตน้ 

  4)  อาํนาจในการต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers) ผูซ้ื้อมีส่วนในการ

กาํหนดผลกาํไรเน่ืองจากในการเลือกบริโภคสินค้า ผูซ้ื้อสามารถต่อรองราคาของสินค้าหรือ

เรียกร้องใหมี้การพฒันาคุรภาพของสินคา้ใหดี้ข้ึนได ้เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพดี ราคา

สมเหตุสมผล ซ่ึงลูกคา้รายใหญ่ยอ่มมีอาํนาจในการต่อรอง 

  5)  อาํนาจในการต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power of Suppliers) ผูข้ายมีอาํนาจ

ต่อรองกับผูบ้ริโภคโดยผ่านการปรับราคาสินค้าหรือลดคุณภาพของสินค้าท่ีผลิตลง หากใน

อุตสาหกรรมนั้นมีผูข้ายน้อยราย ความจาํเป็นในการพึ่งพาผูข้ายก็จะมีมากข้ึน ทาํให้ผูข้ายนั้นมี

อาํนาจในการต่อรองสูง 

 2.4.3 ภาวะการแข่งขนั 

  เ น่ืองจากความสามารถในการผลิตอาหารของแต่ละประเทศถูกจํากัดไปด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศและความตอ้งของผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารต่างรสชาติซ่ึง

ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศนั้น การนาํเขา้และส่งออกอาหารจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการนั้นซ่ึงผูป้ระกอบการต่างคิดคน้อาหารและพฒันาคุณภาพอาหารใหค้งความสด ใหม่และไม่

เน่าเสียเพื่อรักษาผลประกอบการให้คุม้ค่ากบัการส่งออกอาหาร และปัจจุบนัอาหารพร้อมปรุงได้

เขา้มาเป็นท่ีรู้จกัในตลาดอยา่งแพร่หลาย ไม่วา่จะเป็น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น หรือกลุ่มสหภาพยุโรป 
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ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและนิยมบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ต่างประเทศ และประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ี

ส่งออกอาหารพร้อมปรุงไปต่างประเทศเป็นลาํดบัตน้ๆ และนาํรายไดก้ลบัเขา้มาในประเทศ แต่

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นความสดใหม่ เวลาในการปรุงอาหารและความไม่ปลอดภยัของอาหารท่ีมี

การปนเป้ือนจากเช้ือโรคต่างๆ ทาํให้ผูป้ระกอบการต่างคิดคน้พฒันาคุณภาพอาหารของตนเองให้

สามารถแข่งขนัและเป็นท่ียอมรับของประเทศคู่คา้ได ้

  ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงจึงเป็นตลาดอาหารท่ีน่าจบัตามองเป็นอย่างมากในปัจจุบัน            

ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากข้ึน เห็นได้จากช่องทางการจําหน่ายปัจจุบันมีการข้ึน เช่น               

ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างค้าปลีกคา้ส่ง ห้างสรรพสินค้า กลุ่มผูใ้ห้บริการ (Hotel, Restaurant, 

Catering) ธุรกิจขนาดย่อม ตวัแทนจาํหน่าย และรวมไปถึงการส่งออกอาหารพร้อมปรุงไปยงั

ต่างประเทศ เพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมาข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการควรคิดคน้เมนูใหม่ๆ พร้อมดว้ยการ

รักษาคุณภาพและรสชาติดั้งเดิมของอาหาร รวมถึงความสดใหม่ของส่วนประกอบและเคร่ืองปรุง

รสด้วย เช่น พิซซ่าพร้อมปรุง ลาซันย่าพร้อมปรุง หรือแกงป่าเน้ือสับ เป็นต้น เพื่อตอบสนอง

ผูบ้ริโภคทั้งกลุ่มคนไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากการส่งออกอาหารพร้อมปรุงของไทยไปยงั

ประเทศต่างๆ กาํลงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสท่ีดีในการขยายฐาน

การตลาดอาหารพร้อมปรุงของไทย 

  จุดเด่นของอาหารพร้อมปรุง คือความสดของส่วนประกอบอาหารท่ีมีการเตรียม

ส่วนผสมของอาหารแต่ละประเภทเอาไวแ้ลว้ เนน้การประหยดัเวลาในการประกอบอาหารและการ

รักษาคุณภาพและรสชาติดั้งเดิมของอาหาร รวมถึงความสดใหม่ ปราศจากสารพิษหรือเช้ือโรค ดว้ย

การรับรองมาตรฐานความปลอดภยัจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ ทาํใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในความปลอดภยั

ของอาหาร กล่าวคือ คุณภาพ ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการบรรจุภณัฑ์ โดยให้คงไวซ่ึ้ง

รสชาติของอาหารท่ีใกลเ้คียงความเป็นธรรมชาติให้มากท่ีสุด กล่าวคือ การรักษารสชาติของอาหาร

ไม่ใหมี้การแปรรูป ปรุงแต่ง หรือเปล่ียนแปลงรสชาติดั้งเดิมของอาหารไป ดงันั้น อาหารพร้อมปรุง

จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีมีความสด 

สะดวกในการปรุงอาหารและมีรสชาติใกลเ้คียงธรรมชาติมากท่ีสุด 

 2.4.4  แนวโนม้ตลาดอาหารพร้อมปรุง 

  พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคได้ส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรม

อาหารพร้อมปรุงส่งผลให้ตลาดอาหารเปล่ียนแปลงไปทั้งการผลิตและจาํหน่าย อนัเป็นผลมาจาก

พฤติกรรมการบริโภคของคนท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยสาเหตุสาํคญัดงัน้ี 

  1) การมุ่งเน้นเร่ืองสุขภาพ กล่าวคือ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดเ้ร่ิมตระหนกัถึงปัญหาโรคภยั 

เช้ือโรค เช่น โรคอ้วนหรือโรคอนัเกิดจากการบริโภคอาหาร เช่น โรคเบาหวาน ไขมนัอุดตัน 
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โรคหวัใจ และโรคมะเร็ง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอาหาร และทาํให้

เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีให้คุณค่าเฉพาะทาง ซ่ึงจะเน้น

ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น ผูสู้งอาย ุเด็ก หรือคนวยัทาํงาน เป็นตน้ 

  2)  คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร การตระหนักถึงปัญหาจากโรคระบาดท่ี

เกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นพืช หรือสัตว ์อาทิ ไขห้วดันก โรคววับา้ หรือแมก้ระทัง่การพบสารปนเป้ือนเช้ือ

อีโคไลในอาหาร ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความกลวัและหวาดระแวงอย่างมากต่อ

คุณภาพ ความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสําคญัต่อแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ ทาํให้

ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารท่ีเนน้ความสดใหม่ของวตัถุดิบและมาจาก

ธรรมชาติ มีการรับรองความปลอดภยั นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัมีความต่ืนตวัในเร่ืองของมาตรฐาน

การผลิตต่างๆ เช่น การรับรองมาตรฐานและความปลอดภยัของอาหารจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการต่างลดขั้นตอนการปรุงแต่งอาหารลงและคงความเป็นธรรมชาติเอาไวจึ้ง

มีผลิตภณัฑ์ท่ีเรียกว่า อาหารพร้อมปรุง อย่างไรก็ดี อาหารพร้อมปรุงน้ียงัไม่มีกฎเกณฑ์เก่ียวกบั

มาตรฐานความปลอดภยักาํหนดไว ้

  3) พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามสภาวะอนัเกิดจากโครงสร้างของประชากรและวิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวนัซ่ึง

ชีวิตท่ีรีบเร่งและวุ่นวายส่งผลให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของตนเอง เช่น การบริโภคอาหารก่ึงสําเร็จรูป อาหารพร้อมทาน หรือ อาหารพร้อมปรุง ซ่ึงเป็น

ทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีถูกจาํกดัดว้ยเวลา 

  สําหรับผูป้ระกอบการไดเ้ปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตค่อนขา้งมากทั้งในแง่ของ

การผลิต บรรจุภณัฑ์ ท่ีเน้นความสะดวกสบาย รวมถึงช่องทางการจาํหน่ายท่ีหลากหลายมากข้ึน 

การศึกษาทาํใหท้ราบถึงวงจรการเปล่ียนแปลงของตลาดซ่ึงอาจจาํแนกดงัน้ี 

  ระยะเร่ิมพฒันา (Initial Development Stage) ระยะน้ีเป็นระยะท่ีอุตสาหกรรมเพิ่งเร่ิม

ก่อตั้ง ระดบัความเส่ียงมกัสูง ถา้เป็นบริษทัเล็กมีความจาํเป็นตอ้งนาํผลกาํไรของบริษทัไปใชใ้นการ

ลงทุน บริษทัเหล่าน้ีจึงมกัไม่จ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลนอ้ยแก่ผูถื้อหุน้ ถา้การดาํเนินงานของ

บริษทัประสบความสําเร็จในตลาด อุปสงค์ในสินคา้ของบริษทันั้นก็จะเพิ่มข้ึน ทาํให้ยอดขาย ผล

กาํไร และสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน หลงัจากนั้นอุตสาหกรรมจะกา้วเขา้สู่ระยะท่ี 2 

  ระยะเจริญเติบโต (Growth) ในระยะน้ี สินค้าเป็นท่ียอมรับของตลาดและผูล้งทุน

สามารถมองเห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมไดช้ัดเจนข้ึน ยอดขายและผลกาํไรจากทรัพยสิ์นจะ

เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูง แต่ผลกาํไรท่ีไดรั้บจาํนวนมากนั้นยงัจาํเป็นตอ้งนาํไปลงทุนต่อเพื่อให้สามารถ
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ผลิตสินคา้มารองรับความตอ้งการของตลาดได้รวมทั้งเพื่อนําผลกาํไรนั้นไปขยายกิจการ และ

อุตสาหกรรมจะเขา้สู่ระยะต่อไป 

  ระยะขยายตวั (Expansion) ในระยะขยายตวัน้ี อตัราการเจริญเติบโตของยอดขายและผล

กาํไรยงัเป็นไปในทางบวกแต่เป็นอตัราท่ีชะลอตวัลงจากระยะท่ี 2 เน่ืองจากมีคู่แข่งเขา้มาแยง่ส่วน

แบ่งในตลาดมากข้ึน อุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นระยะน้ีไดมี้การขยายกิจการไปมากและมีความสามารถท่ี

จะจ่ายเงินปันผลไดม้ากข้ึน 

  ระยะอ่ิมตวัหรือเส่ือมถอย (Maturity or Decline) ระยะน้ีอุปสงคล์ดลงและบริษทั เร่ิม

ออกจากอุตสาหกรรม ถ้าบริษัทในอุตสาหกรรมไม่สามารถปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงสินคา้และบริการให้สนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ได ้อุตสาหกรรมนั้นก็อาจจะเขา้สู่ระยะเส่ือมถอยได ้
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บทที ่3 

มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารที่มีผลต่อการส่งออก

อาหารของไทยศึกษากรณอีาหารพร้อมปรุงเปรียบเทียบกบัมาตรการทาง

กฎหมายเกีย่วกบัการนําเข้าอาหารพร้อมปรุงของต่างประเทศ 

 

  การให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงไม่จาํกดัเพียงการไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานความปลอดภยัเท่านั้น แต่รวมไปถึงการตรวจพิสูจน์ การทดลองอยา่งถูกวิธี และ

การสืบคน้แหล่งกาํเนิดของวตัถุดิบอยา่งเป็นระบบ โดยมีมาตรการบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย นโยบาย 

หรือประกาศท่ีชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

  

3.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุงที่มีผลต่อการส่งออกของ

ไทยศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุงเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนําเข้าอาหาร

พร้อมปรุงของต่างประเทศ 

  สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบ้ริโภคท่ีพึงจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 0

1 ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะ

ไดรั้บข่าวสาร การมีสิทธิในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ การมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจาก

การใชสิ้นคา้หรือบริการ การมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการทาํสัญญา และการมีสิทธิท่ีจะ

ไดรั้บการพิจารณาและชดเชยตามกฎหมาย 

  จากการศึกษาพบวา่ การควบคุมความปลอดภยัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงโดย

มาตรการบังคับทางกฎหมายจะเร่ิมตั้ งแต่กระบวนการผลิตหรือแหล่งกําเนิดของวตัถุดิไปสู่

กระบวนการแปรรูป การขนส่ง การจดัเก็บและจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงั

ต่างประเทศเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภยั  

 3.1.1 ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจส่งออกอาหารพร้อมปรุง 

  ธุรกิจ คือกระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์เป็นระบบและต่อเน่ือง ในดา้น

การผลิตมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนเก่ียวกบัสินคา้โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะไดก้าํไรหรือผลตอบแทนจาก

กิจกรรมนั้ น โดยกระบวนกระซ้ือขายอาหารพร้อมปรุงนั้ นจะมีผูท่ี้ เก่ียวข้องกับธุรกิจตั้ งแต่

กระบวนการผลิต แปรรูป จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค  

                                                 
1  (พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2522, หนา้ 4) 
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  ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงส่งออก หมายถึงกระบวนการผลิตอาหารพร้อมปรุงหลายๆ

ขั้นตอนท่ีทาํข้ึนภายในประเทศและผลิตในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยผลผลิตอาหารท่ีเพียงพอนั้นจะถูกกระจายไปจาํหน่ายยงัผูบ้ริโภคใน

ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจอาหารพร้อมปรุงส่งออกมีดงัน้ี 

  “ผูผ้ลิตวตัถุดิบ” หมายถึงผูผ้ลิตปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีนาํมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น 

เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ เป็นตน้ โดยวตัถุดิบดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทกล่าวคือ วตัถุดิบท่ีได้

จากธรรมชาติ วตัถุดิบประเภทน้ีมีราคาแพงและผู ้ขายมักได้เปรียบในการตั้ งราคาขาย เช่น 

นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและแร่ธาตุ และวตัถุดิบอีกประเภทหน่ึงคือวตัถุดิบท่ีได้จาก

การเกษตร  เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์เป็นตน้   

  “ผูป้ระกอบธุรกิจ” หมายถึงผูข้าย ผูผ้ลิตเพื่อขาย ผูส้ั่งหรือนาํเขา้มาเพื่อขายหรือผูซ้ื้อเพื่อ

ขายต่อซ่ึงสินคา้ ผูป้ระกอบการโฆษณาดว้ย รวมถึงผูป้ระกอบการตามกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิด

ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้นั้น กล่าวคือ ผูผ้ลิตหรือผูว้า่จา้งให้ผลิต ผูน้าํเขา้ ผูข้ายสินคา้ท่ี

ไม่สามารถระบุตวัผูผ้ลิต ผูว้่าจา้งให้ผลิตหรือผูน้าํเขา้ได้ รวมถึงผูใ้ช้ช่ือทางการคา้ เคร่ืองหมาย

การคา้ ขอ้ความใดๆ ท่ีทาํให้เขา้ใจไดว้า่เป็นผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ โดยผูป้ระกอบธุรกิจเหล่าน้ีจะเป็น

ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตวตัถุดิบมาเพื่อแปรรูปต่อไป 

  “ผูรั้บอนุญาต” หมายถึงผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหผ้ลิต นาํเขา้อาหารเพื่อจาํหน่ายตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงไดข้อ

อนุญาตผลิตหรือนาํเขา้อาหารเพื่อจาํหน่ายอาหารพร้อมปรุง 

  “ผูบ้ริโภค” หมายถึงผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ รวมถึงผูใ้ช้สินคา้หรือ

บริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงผูบ้ริโภคน้ีถือเป็นหวัใจสําคญัในการให้ความคุม้ครองดูแลเก่ียวกบั

ความปลอดภยัของอาหารท่ีบริโภค 

  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสังกดัแต่ละกระทรวงซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ี

ออกใบอนุญาตต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานการผลิต มาตฐานความปลอดภัย รวมทั้ งการพัก

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้

 3.1.2  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกอาหารพร้อมปรุง 

  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมาตรฐานอาหารของประเทศไทยมีด้วยกนัหลาย

ฉบบัซ่ึงแต่ละฉบบัจะควบคุมดูแลต่างกนัแบ่งแยกตามประเภทของสินคา้ มีดงัน้ี พระราชบญัญติั

มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบญัญติัควบคุม

การฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 

พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499 พระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช 
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พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัคุ้มครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติักักพืช พ.ศ. 2507 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติั

คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้ขาออก พ.ศ. 2503 พระราชบญัญติัการ

ส่งออกไปและการนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัการ

มาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551  

  สําหรับการศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุงโดยตรงเท่านั้ น เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาอยา่งแทจ้ริง โดยจะกล่าวถึงกฎหมายต่อไปน้ี 

   1)  พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522  

  พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดให้มีความ

แตกต่างไปจากพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2507 หลายประการ เช่น การเพิ่มเติมคาํนิยามศพัท ์การ

แก้ไขหลกัการควบคุม กฎ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการขออนุญาต บทลงโทษผูฝ่้าฝืน อตัรา

ค่าธรรมเนียม อายใุบอนุญาต การโฆษณา และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมในการควบคุมอาหาร เป็นตน้ โดย

มีบทบญัญติับางมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหาร และท่ีสําคญัคือห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต 

นาํเขา้เพื่อจาํหน่าย หรือจาํหน่ายอาหารท่ีเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน 

และอาหารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกาํหนด1

2   

  พระราชบัญญัติฉบบัน้ี ได้กําหนดถึงวิธีการควบคุมอาหารโดยกาํหนดให้มีการขอ

อนุญาตหรือออกใบอนุญาตในการประกอบการจาํหน่ายอาหาร โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การขอ

อนุญาตเอาไวโ้ดยการผลิตอาหารหรือนาํเข้าซ่ึงอาหารเฉพาะคราวจะตอ้งได้รับใบอนุญาตเป็น

คราวๆ จากผูอ้นุญาต รวมถึงการผลิตอาหารหรือนําเข้าหรือส่งออกซ่ึงอาหารเพื่อเป็นตวัอย่าง

สาํหรับการข้ึนทะเบียนตาํรับอาหาร โดยการออกใบอนุญาตสาํหรับผูป้ระกอบการซ่ึงไดรั้บอนุญาต

แลว้ ถา้อาหารมีส่ิงปลอมปนหรือไม่ถูกหลกัโภชนาการอนัเกิดจากลูกจา้งหรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บ

อนุญาต ใหถื้อวา่เป็นการกระทาํของผูข้อใบอนุญาตดว้ย นอกจากน้ีรัฐยงัมีมาตรการในการควบคุม

ถึงคุณภาพของอาหารท่ีได้รับอนุญาตออกไปแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ตามท่ีได้รับอนุญาต โดย

กาํหนดให้ใบอนุญาตนั้ นมีอายุ 3 ปีนับแต่วนัท่ีได้รับอนุญาต ซ่ึงเม่ือครบกําหนดแล้วหาก

ผูป้ระกอบการไม่ขอต่อใบอนุญาตใหถื้อวา่ใบอนุญาตเป็นอนัส้ินสุด 

                                                 
    2  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 25 
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  นอกจากน้ีพระราชบญัญติัอาหารยงัไดก้าํหนดวธีิการควบคุมอาหาร กล่าวคือ ห้ามนาํเขา้

เพื่อจาํหน่ายหรือห้ามจาํหน่ายอาหารท่ีไม่บริสุทธ์ิ อาหารปลอม อาหารท่ีผิดมาตรฐาน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  
  อาหารท่ีไม่บริสุทธ์ิ คืออาหารท่ีมีส่ิงท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู ่อาหารท่ีมี

สารหรือวตัถุเคมีเจือปนอยูใ่นอตัราท่ีอาจเป็นเหตุให้คุณภาพของอาหารนั้นลดลง อาหารท่ีไดผ้ลิต 

บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโ้ดยไม่ถูกสุขลกัษณะ อาหารท่ีผลิตจากสัตวท่ี์เป็นโรคอนัอาจติดต่อถึงคน

ได ้หรืออาหารท่ีมีภาชนะบรรจุประกอบดว้ยวตัถุท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ 
  อาหารปลอม คืออาหารท่ีได้สับเปล่ียนใช้วตัถุอ่ืนแทนบางส่วนหรือคดัแยกวตัถุท่ีมี

คุณค่าออกเสียทั้งหมดหรือบางส่วนหรือใช้ช่ืออาหารแท ้วตัถุหรืออาหารท่ีผลิตข้ึนเทียมอาหาร

อย่างหน่ึงอย่างใด อาหารท่ีไดผ้สมหรือปรุงแต่งดว้ยวิธีใดๆ โดยประสงคจ์ะปกปิดซ่อนเร้นความ

ชาํรุดบกพร่องหรือความดอ้ยคุณภาพของอาหาร หรืออาหารท่ีมีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผูซ้ื้อ

ให้เขา้ใจผิดในเร่ืองคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลกัษณะพิเศษอย่างอ่ืน หรือในเร่ืองสถานท่ี

และประเทศท่ีผลิต 
  อาหารผิดมาตรฐานได้แก่อาหารท่ีไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร

เฉพาะตามช่ือ ประเภท ชนิด หรือลกัษณะของอาหารนั้นๆ ท่ีผลิตเพื่อจาํหน่าย นาํเขา้เพื่อจาํหน่าย 

ตลอดจนหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการผลิตเพื่อจาํหน่ายหรือนาํเขา้เพื่อจาํหน่าย 

  อาหารลกัษณะท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ถือเป็นอาหารท่ีไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค และ และ

ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดงันั้นพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 จึงไดก้าํหนดให้คณะกรรมการ

อาหารและยามีอาํนาจตามกฎหมายท่ีจะควบคุมอาหารให้ถูกสุขลกัษณะเพื่อมิให้เกิดอนัตรายจาก

การบริโภคอาหารกบัผูบ้ริโภค  

  ผูป้ระกอบการท่ีจะตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจาํหน่าย2

3 หรือผูน้าํเขา้อาหารเพื่อจาํหน่าย

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ผลิตหรือนาํเขา้อาหาร 3

4 (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งมีสถานท่ีผลิต 

สถานท่ีนาํเขา้หรือสถานท่ีเก็บอาหาร และปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการอาหารและยากาํหนดสําหรับ

การขออนุญาตประกอบกิจการ  

  เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ผูป้ระกอบการท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจะต้องข้ึน

ทะเบียนตํารับอาหารก่อนจึงจะสามารถผลิตหรือนําเข้าได้ 4 5 โดยการขอข้ึนทะเบียนต้อง

                                                 
3  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 14  
4
  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 15 

5
  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 31 
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ประกอบดว้ย ช่ืออาหาร ปริมาณของวตัถุดิบอนัเป็นส่วนประกอบของอาหาร ขนาดบรรจุ ฉลาก ช่ือ

ผูผ้ลิตและสถานท่ีผลิต ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร และรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอข้ึน

ทะเบียนตํารับอาหาร 5

6 อย่างไรก็ ดีหากผู ้ประกอบการรายใดผลิตอาหารเพื่อการส่งออก 

ผูป้ระกอบการรายนั้นซ่ึงไดรั้บอนุญาตแลว้สามารถผลิตอาหารเฉพาะตามมาตรฐานของต่างประ

เทสไดไ้ม่วา่จะตํ่ากวา่หรือสูงกวา่มาตรฐานภายในประเทศ แต่ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

  นอกจาน้ี คณะกรรมการอาหารและยาสามารถควบคุมการโฆษณาอาหารเก่ียวกับ

สรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพเพื่อมิให้มีการโฆษณาอนัเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้หลงเช่ือ

โดยไม่สมควร6

7 ดงันั้นก่อนโฆษณาสรรพคุณของอาหารผ่านทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ 

หนงัโฆษณา หรือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ตอ้งนาํเสียง ภาพ เคา้โครงการโฆษณามาให้ คณะกรรมการอาหาร

และยาตรวจพิจารณาก่อนจึงจะสามารถโฆษณาได 7้

8 และหากมีโฆษณาใดท่ีโออ้วดสรรพคุณเกิน

จริง ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายหรือคณะกรรมการอาหารและยาสามารถสั่งให้ผูป้ระกอบการ

รายนั้นๆ ยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อพิสูจน์วา่โฆษณาของตนไม่ไดโ้ออ้วดเกินจริงและมีสรรพคุณ

ตามท่ีโฆษณาไว ้หากพิสูจน์ไม่ได้ คณะกรรมการอาหารและยามีอาํนาจสั่งปรับและ/หรือสั่งให้

หยุดหรือระงบัการโฆษณานั้น รวมทั้งสั่งให้ระงบัไม่ให้การผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายอาหารชนิด

นั้นๆ  

  2)  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  

  สิทธิของผูบ้ริโภคขั้นพื้นฐานของผูบ้ริโภคในการไดรั้บความคุม้ครองจากการซ้ือสินคา้

และบริการ8

9 มีดงัน้ี 

  สิทธิในการได้รับข่าวสารรวมทั้งคาํพรรณาคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีถูกต้อง 

อิสระในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ จากหลกัการพื้นฐานท่ีว่าผูบ้ริโภคตอ้งมีสิทธิท่ีเพียงพอใน

การได้รับข่าวสารเก่ียวกับสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ โดยมิให้

ผูป้ระกอบการหลอกลวงผูบ้ริโภค และให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้หรือบริการตรงตามท่ีตอ้งการ ซ่ึง

สิทธิประเภทน้ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของสินคา้ดว้ย หากผูป้ระกอบการไม่ไดใ้ห้ข่าวสารคาํ

พรรณคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้นั้นแลว้ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้อาจไดรั้บอนัตราย  

  สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภยัจากการใช้สินคา้หรือบริการ เป็นสิทธิท่ีสําคญัประการ

หน่ึง เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัในร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์นซ่ึงผูอ่ื้นไม่

                                                 
6  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 35 
7  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 40 
8
  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 41 

 9  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2522 . มาตรา 4  
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สามารถล่วงละเมิดหรือทาํให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น สินค้าจะตอ้งมีความปลอดภยัและมี

มาตรฐานเหมาะสมแก่ผูบ้ริโภคไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภค  

  สิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา เป็นสิทธิท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง

ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้ตกลงผกูพนักบัผูป้ระกอบการดว้ยการเขา้ทาํสัญญาซ่ึงผูบ้ริโภคมกัเป็นผูด้อ้ยโอกาส

ในการเจรจาต่อรอง กล่าวคือมีอาํนาจในการเจรจาต่อรองน้อยกวา่ผูป้ระกอบการ หรือมีทางเลือก

ในการบริโภคนอ้ยจึงตอ้งตกลงเขา้ทาํสัญญา รวมถึงโอกาสในการแกไ้ขสัญญา จึงทาํให้เกิดปัญหา

ขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีเขา้ทาํสัญญาต่างๆ กบัผูป้ระกอบการจึงตอ้ง

ไดรั้บความคุม้ครองใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบจากผูป้ระกอบการดว้ย 

  สิทธิท่ีจะไดรั้บการชดเชยความเสียหาย ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสํานกังานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคได้รับความเสียหายตามหลกัเกณฑ์การคุม้ครองดังกล่าวแล้ว 

ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายนั้นย่อมไดรั้บความคุม้ครอง เพื่อให้ไดรั้บการเยียวยาความเสียหาย 

ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จากผู ้ประกอบการ ซ่ึงผู ้บริโภคสามารถดําเนินคดีเอาผิดกับ

ผูป้ระกอบการโดยตรง หรือร้องเรียนผา่นคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อใหด้าํเนินดคีแทนได ้

  จากการศึกษามาตรฐานความปลอดภยัอาหารพร้อมปรุงตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ภายใตห้มวดการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นฉลาก โดยกาํหนดให้สินคา้ท่ีผลิตเพื่อขายหรือสั่ง

เขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อขายเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก ฉลากดงักล่าวจะตอ้งใชข้อ้ความท่ีตรงต่อ

ความจริงและไม่มีข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 9

10 ระบุข้อความเก่ียวกับ ช่ือหรือ

เคร่ืองหมายการคา้ของผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้เพื่อขาย สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจนาํเขา้ 

และระบุขอ้ความท่ีให้เขา้ใจวา่สินคา้นั้นคืออะไร และระบุขอ้ความอนัจาํเป็น ไดแ้ก่ ราคา ปริมาณ 

วธีิใช ้ขอ้แนะนาํ คาํเตือน วนั เดือน ปีท่ีหมดอายใุนกรณีเป็นสินคา้ท่ีหมดอายไุด ้ 

  ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงเป็นผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้เพื่อขายตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํฉลากก่อนขาย และ

ฉลากตอ้งมีลกัษณะตามประกาศของคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก ดงัน้ี 

  การจดัทาํฉลากสินคา้ตอ้งใชข้อ้ความเป็นภาษาไทยติดหรือปิดไวท่ี้ตวัสินคา้หรือภาชนะ

บรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินคา้ใหผู้บ้ริโภคเห็นและอ่านไดช้ดัเจน รวมถึงทาํเอกสารหรือคู่มือสําหรับ

การใชสิ้นคา้ ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้สินคา้หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินคา้นั้น 

  การระบุฉลากของสินคา้ตอ้งใชข้อ้ความท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของสินคา้ และไม่ก่อให้เกิด

ความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพและสภาพของสินคา้ โดยมีขอ้ความดงัน้ี 

  1)  ช่ือของสินคา้ หากนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรใหร้ะบุช่ือประเทศท่ีผลิต 

                                                 
      

10  ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2522 . มาตรา 31  
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  2)  ช่ือหรือเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยของผูผ้ลิตเพื่อขาย 

  3)  ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียบในประเทศไทยของผูส้ั่ง หรือนําเข้าใน

ราชอาณาจกัรเพื่อขาย 

  4)  สถานท่ีตั้งของผูผ้ลิตเพื่อขายหรือผูส้ั่งหรือผูน้าํเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อขาย 

  5)  แสดงปริมาณ หรือขนาด หรือปริมาตร หรือนํ้าหนกัของสินคา้แลว้แต่กรณี 

  6)  แสดงวิธีใช้เพื่อให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจวา่สินคา้นั้นใชเ้พื่อส่ิงใด เช่น ใช้ทาํความสะอาด

พื้นไมห้รือพื้นกระเบ้ือง ภาชนะพลาสติก หรือภาชนะดินเผา ภาชนะเคลือบใชต้ั้งบนเตาไฟ ใชเ้ขา้

ไมโครเวฟ ใชเ้ก็บอาหารในตูเ้ยน็ 

  7)  ขอ้แนะนาํในการใช้หรือห้ามใช้เพื่อการใช้ท่ีถูกต้องในการใช้ท่ีให้ประโยชน์แก่

ผูบ้ริโภค เช่น หา้มใชข้องมีคมกบัการแซะนํ้าแขง็ท่ีเกาะในตูเ้ยน็  

  8)  คาํเตือน (ถา้มี) 

  9)  วนั เดือน ปี ท่ีผลิต หรือวนั เดือน ปี ท่ีหมดอายุการใชห้รือวนั เดือน ปี ท่ีควรใชก้่อน 

วนั เดือน ปี ท่ีระบุนั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือของคุณสมบติัของสินคา้นั้น  

  10) ราคา ระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอ่ืนดว้ยก็ได ้

  สําหรับสินค้าท่ีเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ผลิตจากต่างประเทศ และจะนํามาขายใน

ประเทศไทยต้องจัดทําฉลากเป็นข้อความภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับข้อความใน

ภาษาต่างประเทศ โดยระบุช่ือพร้อมสถานท่ีประกอบการของผูไ้ดรั้บอนุญาจให้นาํเขา้สินคา้นั้น 

และตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากกาํหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากน้ี การจดัทาํฉลากต้องไม่ใช้ขอ้ความ ดวงตรา หรือ

เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ท่ีผูป้ระกอบการไม่มีสิทธิใชม้าระบุท่ีฉลากของสินคา้เน่ืองจากอาจทาํ

ใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจผดิเก่ียวกบัสินคา้  

  จากการศึกษาสภาพการแข่งขนัธุรกิจอาหารในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการจะตอ้งเตรียมการ 

หรือวางแผนในการประกอบธุรกิจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ ดงันั้นการดาํเนิน 

การในกิจกรรมทางการตลาดใหก้บัธุรกิจใดๆ จะตอ้งหาวธีิการหรือแนวทางในการทาํธุรกิจของตน

ให้เป็นท่ีรับรู้และยอมรับของประชาชน ซ่ึงการแสดงออกให้เห็นถึงรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

คือการแสดงฉลากท่ีถูกตอ้ง รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับทราบถึง

คุณสมบติัและคุณภาพของสินคา้ท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรเปิดเผยขอ้มูลของสินคา้ โดย

ระบุรายละเอียดใหช้ดัเจนลงในฉลากของผลิตภณัฑข์องตนเอง 

  3) พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 

2551  
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  แนวคิดในการคุ้มครองแก่ผูบ้ริโภคทาํให้เกิดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้ในการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคคือ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงครอบคลุมถึงการคุม้ครองป้องกนัมิให้ผูบ้ริโภค

เสียเปรียบในดา้นต่างๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความเป็นธรรมในการซ้ือขายและการบริโภคสินคา้ 

หรือการติดต่อกบัผูป้ระกอบการ ไม่วา่ดา้นราคา คุณภาพ หรือปริมาณของสินคา้ รวมถึงการเยียวยา

และชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ชาํรุดบกพร่อมหรือสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั บนพื้นฐานของ

หลกัความรับผิดอนัเกิดจากสินคา้ นอกจากน้ียงันาํหลกัความรับผิดอยา่งเคร่งครัด (Strict Liability) 

มาใช้กับผูผ้ลิตหรือนําเข้าสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย ซ่ึงมีผลให้ผูเ้สียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่

ปลอดภยัของสินคา้ กล่าวคือหนา้ท่ีภาระการพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตกอยู่แก่ผูป้ระกอบการ

ซ่ึงเป็นผูมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต ขอ้มูลเทคโนโลยีมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหาย ทั้งน้ี

เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายไดรั้บการชดเชยท่ีเป็นธรรม ภายใตพ้ระราชบญัญติัน้ีไดใ้ห้

ความหมายของสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั วา่เป็นสินคา้ท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่วา่จะเป็น

เพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบหรือไม่ไดก้าํหนดวิธีใช ้วิธีเก็บรักษา คาํ

เตือน หรือข้อมูลเก่ียวกับสินค้า หรือกําหนดไวแ้ต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร โดย

คาํนึงถึงสภาพสินคา้รวมทั้งลกัษณะการใชง้านและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคา้ 

  ความรับผดิท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัน้ีมีลกัษณะพิเศษ คือกาํหนดให้ผูป้ระกอบการ

รับผดิทางสัญญาและความรับผดิทางละเมิดร่วมกนั เน่ืองจากความไม่ปลอดภยัของสินคา้มีพื้นฐาน

มาจากความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ท่ีจะได้รับอาหารท่ีปลอดภัย หากมีความเสียหายเกิดข้ึน 

กฎหมายมีมาตรการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคท่ี

ได้รับความเสียหาย โดยคาํนึงว่าบุคคลนั้นจะมีความสัมพนัธ์ในทางสัญญาหรือไม่ นอกจากน้ี

พระราชบญัญติัน้ียงัระบุถือความเสียหายทางจิตใจด้วยอนัเป็นผลมาจากการบริโภคสินคา้ท่ีไม่

ปลอดภยัอีกดว้ย พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 

2551 มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

  สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั หมายความวา่ สินคา้ท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนได ้ไม่

วา่จะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบหรือไม่ไดก้าํหนดวิธีใชว้ิธีเก็บ

รักษา คาํเตือนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ หรือกาํหนดไวแ้ต่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชัดเจนตามสมควร 

ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงสภาพของสินคา้รวมทั้งลกัษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดา

ของสินคา้พึงคาดหมายได ้โดย “สินคา้” หมายถึง สังหาริมทรัพยทุ์กชนิดท่ีผลิตหรือนาํเขา้เพื่อขาย 

รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรมและกระแสไฟฟ้า ยกเวน้สินค้าท่ีก ําหนดไวใ้นกฎกระทรวง และ         

“การขาย” หมายถึง การจาํหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปล่ียนเพื่อประโยชน์ทางการคา้ รวมถึงใชเ้ช่า 

ใหเ้ช่าซ้ือ จดัหา ตลอดจนเสนอชกัชวน หรือนาํออกแสดงเพื่อการดงักล่าว 
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  ความรับผดิ หมายความวา่ ผูป้ระกอบการทุกคนตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อผูเ้สียหายใน ความ

เสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัและสินคา้นั้นไดมี้การขายให้แก่ผูบ้ริโภคแล้ว ไม่ว่าความ

เสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูป้ระกอบการหรือไม่ก็ตาม ซ่ึง

ความเสียหายท่ีจะต้องรับผิดตามพระราชบญัญติัน้ีหมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้าท่ีไม่

ปลอดภยัไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์น ทั้งน้ีไม่

รวมถึงความเสียหายต่อตวัสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั  

  ผูต้อ้งรับผิด คือผูป้ระกอบการทุกคนตอ้งร่วมรับผิด โดย “ผูป้ระกอบการ” หมายถึง 

ผูผ้ลิตหรือวา่จา้งใหผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูข้ายสินคา้ท่ีไม่สามารถระบุตวัผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ได ้และผูซ่ึ้งใช้

ช่ือทางการคา้ เคร่ืองหมายการคา้ หรือขอ้ความใดๆ ท่ีทาํให้เขา้ใจวา่เป็นผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ บุคคล

ทั้งหมดดงักล่าวน้ีตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดกบัผูบ้ริโภค 

  การพิสูจน์ความรับผิด ผูเ้สียหายมีภาระการพิสูจน์เพียงว่าผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหาย

จากสินคา้ของผูป้ระกอบการ โดยไดใ้ชห้รือเก็บรักษาสินคา้นั้นตามปกติธรรมดา ไม่ตอ้งพิสูจน์ว่า

ความเสียหายเกิดจากการกระทาํของผูป้ระกอบการผูใ้ด 

  ผูฟ้้องคดีแทน คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมและมูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้ริโภครับรองมีอาํนาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัน้ีไดโ้ดย

ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

  อายคุวาม ผูเ้สียหายตอ้งฟ้องเรียกค่าเสียหายภายใน 3 ปี นบัแต่วนัรู้ถึงความเสียหายและ

รู้ตวัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งรับผดิ หรือภายใน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีไดมี้การขายสินคา้นั้น 

  จากการศึกษาพระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่

ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค โดยสร้างมาตรฐานการปฏิบติั

และวธีิลงโทษผูป้ระกอบการเพื่อป้องกนัมิใหผู้บ้ริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภคสินคา้  

  4) พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 

  พระราชบญัญติัมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบบัน้ีถือเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาเพื่อ

ยกระดบัสินคา้เกษตรไทยให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานทั้งสินคา้พืช ปศุสัตว ์และสินคา้ประมง 

ขณะเดียวกันก็เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีไม่มี

กฎหมายอ่ืนบงัคบัใช ้ตั้งแต่ระดบัฟาร์ม การแปรรูป และการขนส่งซ่ึงจะช่วยให้ประเทศผูน้าํเขา้เกิด

ความเช่ือมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมากยิ่งข้ึน อีกทั้ งจะช่วยป้องกัน

ผลประโยชน์ในการส่งสินคา้เกษตรและอาหารในเวทีการคา้โลก  

  การกาํหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรมีทั้งมาตรฐานบงัคบัและมาตรฐานทัว่ไป โดยผูผ้ลิต  

ผูส่้งออก หรือผูน้าํเขา้สินคา้เกษตรท่ีจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน และตอ้งนาํสินคา้ขอรับการ
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ตรวจสอบและได้ใบรับรองจากผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน นอกจากน้ียงัต้องแสดง

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบงัคบัสินคา้เกษตรท่ีเป็นมาตรฐานบงัคบั ส่วนมาตรฐานทัว่ไปเป็น

มาตรฐานส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสมคัรใจท่ีจะปฏิบติัตามเพื่อแสดงสิทธิเคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐานทัว่ไปเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความนิยมและเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตร 

  สินคา้เกษตรภายใตพ้ระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ไดแ้ก่ผลิตผลหรือ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว ์หรือป่าไม ้และผลพลอยไดข้องผลิตผล

หรือผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะตอ้งมีมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์กาํหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงหากกฎกระทรวงบงัคบัมาตรฐานสําหรับสินค้า

เกษตรใด ห้ามผูใ้ดเป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้าํเขา้ซ่ึงสินคา้เกษตรนั้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตให้

เป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้าํเขา้ 

  พระราชบญัญติัน้ีได้กาํหนดมาตรฐานบงัคบัสําหรับสินค้าเกษตร โดยห้ามผูใ้ดเป็น

ผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้าํเขา้สินคา้เกษตร เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือ

ผูน้าํเขา้ จากสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร 

  ประโยชน์ของพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 น้ีจะช่วยให้เกษตรกรมี

หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเพื่อใชป้รับปรุงและพฒันามาตรฐานการผลิตทาํให้สินคา้เป็นท่ียอมรับของผูซ้ื้อ

ซ่ึงจะทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน ส่วนผูป้ระกอบการสามารถผลิตและจาํหน่ายสินคา้อยา่งมีมาตรฐาน ทั้ง

ยงัไดสิ้นคา้เป็นท่ียอมรับและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผลกัดนัให้มูลค่าเศรษฐกิจการคา้

สูงข้ึน ขณะท่ีผูบ้ริโภคเองก็จะเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ซ่ึงสามารถช่วยตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารได้

อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ลดความสูญเสีย ลดอัตราการเจ็บป่วย และช่วยลดปริมาณการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอีกดว้ย  

  อยา่งไรก็ดีขอ้กาํหนดในมาตรฐานแต่ละรายการเป็นไปตามหลกัการกาํหนดมาตรฐานท่ี

อยูบ่นพื้นฐานของเหตุผลและขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ โดยอา้งอิงให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน Codex 

และมาตรฐานต่างๆ ของประเทศคู่คา้ โดยตอ้งใหค้วามปลอดภยัท่ีเพียงพอแก่ผูบ้ริโภคและคาํนึงถึง

ความสามารถในการปฏิบติัของผูผ้ลิตในประเทศ รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบของ

หน่วยงานภายในประเทศดว้ย 

  5) ระบบความปลอดภยัอาหารของไทย 

  ระบบความปลอดภยัของอาหารท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายภายใน ไดแ้ก่10

11 หลกัเกณฑ ์

                                                 
 11  วชุิดา นนัทสงวนไทย.  (2551).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้วถัตุเจอืปนอาหาร.  

หนา้ 68-72.     
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ขั้นตํ่าในการดาํเนินการสถานท่ีผลิตอาหาร (Minimum Requirement) เป็นหลกัเกณฑ์เดียวท่ีจดัทาํ

ข้ึนโดยการนาํแนวทางขอ้กาํหนดขององคก์ารมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศมาปรับใช ้แต่มีการ

ปรับรายละเอียดบางประเด็นให้ง่ายข้ึนเพื่อเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูผ้ลิตอาหารในประเทศและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง โดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน มีวตัถุประสงค์

เพื่อให้ผูผ้ลิตจดัทาํสถานท่ี เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอาหาร และดาํเนินการใน

หลกัการขั้นตํ่าเร่ืองสุขาภิบาลและสุขลกัษณะเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี ผูผ้ลิตจะไดมี้แนวทางในการดาํเนินการ

ท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ี ปัจจุบนักระทรวงสาธารณะสุขไดมี้การพฒันาการควบคุมสถานท่ีผลิตและ

กระบวนการผลิตโดยใชห้ลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: 

GMP) โดยกาํหนดให้มาตรฐาน GMP เป็นระบบการจดัการควบคุมผูป้ระกอบการและบงัคบัใช้

เป็นกฎหมาย โดยกาํหนดมาตรฐานของสถานประกอบการ สถานท่ีผลิตอาหาร เคร่ืองมือภาชนะท่ี

ใชใ้นการผลิตอาหาร ระบบการจดัการสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป 

การบรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ รวมทั้งวิธีการสัมผสัอาหารทีถูกสุขลกัษณะเพื่อให้ขั้นตอนการผลิต

อาหารมีความปลอดภยัตามมาตรฐาน 

  สืบเน่ืองจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความรู้มากข้ึนและมี

ความตอ้งการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั มีคุณภาพ ประโยชน์เพิ่มข้ึน กระแสความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูป้ระกอบการพยายามเปล่ียนแปลงการจดัการคุณภาพของอาหาร ทาํให้รัฐต้อง

ปรับปรุงการควบคุมอาหารให้เป็นไปในลกัษณะท่ีรัฐสามารถกาํกบัดูแลไดเ้พื่อรองรับปัญหาของ

ความปลอดภยัอาหาร นอกจากน้ี การท่ีประเทศไทยเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลกทาํให้ตอ้งยึด

หลกัสากลซ่ึงองค์การการคา้โลกไดใ้ห้ความสําคญักบัมาตรฐาน Codex และถือวา่เป็นมาตรฐาน

กลางท่ีทุกประเทศเป็นสมาชิกตอ้งนาํไปใช้ อีกทั้งความสําคญัของระบบประกนัคุณภาพอาหารท่ี

เน้นการกาํกับดูแลสถานท่ีผลิต กระบวนการผลิต ซ่ึงต้องดูแลความปลอดภยัตลอดทั้งห่วงโซ่

อาหาร และใหค้วามสาํคญัของการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร  

  ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางในการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการควบคุม

ขั้นตอนการผลิตอาหารของผูป้ระกอบการเพื่อตอบสนองแนวคิดขององค์การการคา้โลก ดงันั้น

กระทรวงสาธารณสุขโดยสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีการจดัทาํหลกัเกณฑ์ GMP มา

ใชบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 เป็นตน้มา ดงันั้นการนาํหลกัเกณฑ ์

GMP มาเป็นขอ้กาํหนดขั้นพื้นฐานทางกฎหมายน้ีเพื่อประโยชน์สําหรับผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง ซ่ึง

ปัจจุบนัมีปัจจยัหลายประการท่ีผลักดันให้รัฐจาํเป็นตอ้งนําหลักเกณฑ์ GMP มาพิจารณาให้

ความสําคญัต่อระบบการผลิตอาหารของประเทศและนาํมาเป็นหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อบงัคบั

ใชก้บัผูป้ระกอบการ  
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 3.1.3  หน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแลการส่งออกอาหารพร้อมปรุง  

  ปัจจุบนัทุกประเทศได้ให้ความสําคญักับความปลอดภยัด้านอาหาร (Food Safety) 

รวมทั้งประเทศไทยเองก็ไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นดงักล่าวและพยายามดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองท่ี

จะตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบจากแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะเล้ียง การตรวจมาตรฐานความ

ปลอดภยัของอาหาร เพื่อคุณภาพการส่งออกอาหารและสุขภาพของผูบ้ริโภคคนไทย โดยหน่วยงาน

ต่างๆ จะพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและการวิจยัเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต เสริมสร้างคุณค่า

และความปลอดภยัใหแ้ก่อาหาร  

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานแรกท่ีริเร่ิมจดัทาํแผนยทุธ์ศาสตร์ดา้นอาหาร

ข้ึนเพื่อดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัของอาหาร โดยกาํหนดหน่วยงานกาํกบัดูแลดงัต่อไปน้ี 

  1) สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผูมี้หนา้ท่ีเป็นหน่วยงาน

กลางเก่ียวกบัการกาํหนดมาตรฐานสินคา้อาหารเกษตร สินคา้เกษตรแปรรูป และอาหาร ตั้งแต่

กระบวนการผลิตจนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งการเจรจาแกไ้ขปัญหาเชิงเทคนิคเพื่อปรับปรุง

และยกระดบัคุณภาพสินคา้เกษตรและอาหารของไทย 

  นอกจากน้ีสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารยงัเป็นหน่วยงานท่ีให้การรับรอง

ความปลอดภยัของอาหารท่ีไดม้าตรฐานการผลิต และยงัเป็นหน่วยงานท่ีสอดส่องดูแล ประเมินผล

การทํางานของผู ้ประกอบการให้มีมาตรฐานการผลิตท่ีปลอดภัย รวมถึงการให้ความรู้แก่

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัความสาํคญัของความปลอดภยัของอาหาร 

  2) กรมวชิาการเกษตร มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัพืช โดยการศึกษา วจิยั และพฒันาพืช ใหไ้ดพ้ืช 
พนัธ์ุดีเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 

ตลอดจนบริการวเิคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัดิน นํ้า ปุ๋ย พืช วสัดุ 
การเกษตร ผลผลิตและผลิตภณัฑพ์ืช เพื่อใหบ้ริการการส่งออกสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ  
  3) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีทาํการศึกษา วิจยั 

คน้ควา้ สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ดา้นวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนการส่งเสริม

สนับสนุนและพฒันาอาชีพท่ีเก่ียวกบัการประมงของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป รวมทั้งการ

ดูแลความปลอดภยัของอาหารท่ีมาจากทะเล การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีมากบัสัตวน์ํ้ า สภาวะความ

เส่ียงในการติดต่อเช้ือโรคของสัตวน์ํ้า การกกัสัตวเ์พื่อตรวจหาเช้ือโรคก่อนนาํจาํหน่าย 

  4) กรมปศุสัตว ์มีหนา้ท่ีดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว ์กฎหมายวา่ดว้ย

การควบคุมการบาํบดัโรคสัตว ์กฎหมายว่าดว้ยการบาํรุงพนัธ์ุสัตว ์กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล

สัตว ์กฎหมายว่าดว้ยโรคพิษสุนขับา้ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะทาํหน้าท่ีควบคุมดูแล

เก่ียวกบัการประกอบกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวต์ั้งแต่กระบวนการเล้ียงสัตวใ์นฟาร์ม การขนส่ง  
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การฆ่าเพื่อประกอบอาหาร และการนาํช้ินเน้ือของสัตวเ์หล่านั้นไปจาํหน่าย เพื่อให้ปลอดจากเช่ือ

โรค การติดเช้ือ การติดต่อเช้ือ รวมถึงการปนเป้ือนของส่ิงสปรกต่างๆ ในเน้ือสัตวท่ี์แร่เน้ือแลว้ 

  5) สํานกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคมีหน้าท่ีให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปเป็นสิทธิ

ข้ึนพื้นฐานท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บตามกฎหมาย ซ่ึงหากผูบ้ริโภคหรือผูเ้สียหายท่ีไดรั้บความเสียหาย

สามารถร้องเรียนผา่นสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อให้ดาํเนินคดีแทนผูเ้สียหายนั้น 

รวมทั้งเรียกค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียรวมทั้งเป็นการลงโทษผูป้ระกอบการท่ีละเลยไม่ปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎหมายอีกดว้ย 

  6) คณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าท่ีให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริโภคอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง โดยผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากการบริโภคอาหาร ยา 

หรือเคร่ืองสําอาง หรือไดรั้บความเสียหายจากการใชข้อ้ความโฆษณาอาหาร ยา หรือเคร่ืองสําอาง 

เม่ือผูเ้สียหายร้องเรียนต่อคณะกรรมการอาหารและยามีอาํนาจดาํเนินคดีกับผูป้ระกอบการได้

รวมทั้งมีอาํนาจสั่งใหผู้ป้ระกอบการเยยีวยาความเสียหายนั้น 
 3.1.4 อาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมดูแลความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงตามท่ีได้

กล่าวมาขา้งตน้นั้นมีอาํนาจภายใตก้ฎหมายดงัต่อไปน้ี  

  1) สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  

  อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ 

อาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2555 กาํหนดให้เป็นหน่วยงานกลางดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

โดยกาํหนดใหต้รวจสอบ รับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินคา้เกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึง 

ผูบ้ริโภครวมถึงการแกไ้ขปัญหาทางการคา้เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอาหารไทย โดยมีอาํนาจดงัน้ี 

   (1)  ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานสินคา้เกษตรและกฎหมายอ่ืนๆ  

   (2)  เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ส่งเสริม

มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร เพื่อกาํหนดยุทธศาสตร์ดา้นความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและ

อาหาร 

     (3)  ประสานงานและเจรจาทางเทคนิคระหวา่งประเทศ รวมถึงมาตรการท่ีมิใช่ภาษี 

กบัองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของอาหาร 

   (4)  รับรองการตรวจสอบมาตฐานของผูป้ระกอบการ รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริการขอ้มูล 

   (5)  ปฏิบติังานตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

  2)  กรมวชิาการเกษตร 

  ภาระหนา้ท่ีของกรมวชิาการเกษตรเก่ียวกบัพืช โดยการศึกษา วจิยั และพฒันาพืชใหไ้ด ้
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พนัธ์ุดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ 

รับรองและให้คาํแนะนําเก่ียวกับดิน นํ้ า ปุ๋ย พืชและวสัดุการเกษตรเพื่อให้การส่งออกสินค้ามี

คุณภาพ โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

   (1)  ศึกษา คน้ควา้ วจิยั ทดลองและพฒันาวชิาการเกษตรดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัพืช 

   (2)  ใหบ้ริการดา้นวเิคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองและคาํแนะนาํ และถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรแก่เจา้หนา้ท่ีส่วนราชการและเอกชน 
   (3)  ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 
  3)  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ทาํการศึกษา คน้ควา้ สาํรวจ วจิยั วเิคราะห์ ทดลอง ดา้นวชิาการทุกสาขาวชิาการประมง

ตลอดจนทาํการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาอาชีพท่ีเก่ียวกบัการประมง โดยมีอาํนาจดงัน้ี 
   (1)  ปฏิบติังานตามกฎหมายเก่ียวกบัการประมง การคุม้ครองสัตวป่์า การส่งเสริม

ส่ิงแวดลอ้ม และวตัถุอนัตราย 
   (2)  ศึกษา คน้ควา้ วจิยั ทดลอง รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาอาชีพประมง 

   (3)  สาํรวจ วเิคราะห์ วจิยั แหล่งทาํการประมงในน่านนํ้าไทยและต่างประเทศ  

   (4)  ปฏิบติังานตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

  4)  กรมปศุสัตว ์ 

  ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นสุขศาสตร์และสุขอนามยั ประเมินผล 

ใหค้าํปรึกษา แนะนาํและควบคุมการดาํเนินงานตามกฎหมาย โดยมีอาํนาจดงัน้ี 

   (1)  ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางวชิาการ 

   (2)  กาํกบัดูแล ใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนการปฏิบติังานของปศุสัตวอ์าํเภอ 

   (3)  ปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

  5)  สาํนกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

  อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 ให้อาํนาจ 

ดงัน้ี  

   (1)  พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย อนั

เน่ืองมาจากการกระทาํของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคต่อไป 

   (2) ดาํเนินการเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค  

   (3) แจง้หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
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หรือเส่ือมเสียแก่สิทธิของผูบ้ริโภค รวมทั้งติดตามสอดส่องพฤติกรรมผูบ้ริโภคและจดัให้มีการ

ทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้ตามท่ีเห็มสมควรและจาํเป็นเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 

   (4) สนบัสนุนหรือทาํการศึกษาและวจิยัปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกบั

สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนเพื่อท่ีจะไดด้าํเนินการช่วยเหลือผูบ้ริโภคไดต้รงกบัปัญหาและ

ความตอ้งการ เช่น การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้ยาปราบศตัรูพืชและการสํารวจทศันคติเก่ียวกบั

การคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผูบ้ริโภค ทุกระดบัการศึกษาเก่ียวกบั

ความปลอดภยัและอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถคุม้ครองตนเองในเบ้ืองตน้

ก่อน นอกเหนือจากความช่วยเหลือของรัฐบาล  

   (6) ดาํเนินการเผยแพร่วชิาการและใหค้วามรู้ การศึกษาแก่ผูบ้ริโภคเพื่อสร้างนิสัยใน

การบริโภคท่ีเป็นการส่งเสริมพลานามยั ประหยดั และใชท้รัพยากรของชาติใหเ้กิดประโยชน์ 

   (7) ประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

ควบคุมส่งเสริมหรือกาํหนดมาตรฐานของสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน

และบริการท่ีเสียประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค 

   (8) ปฏิบติัการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมายท่ี 

สาํคญัและเป็นประโยชน์ กล่าวคือ การแจง้หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายหรือเส่ือมสิทธิผูบ้ริโภค 

  6) คณะกรรมการอาหารและยา 

  คณะกรรมการอาหารและยาเป็นองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลสอดส่องและคุม้ครองสุขภาพ 

ของประชาชนใหป้ลอดภยัจากการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณภาพมาตรฐาน

และมีความปลอดภยั นอกจากน้ีคณะกรรมการอาหารและยายงัมีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค

ท่ีถูกตอ้งดว้ยเพื่อให้ประชาชนไดบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีปลอดภยัและสมประโยชน์ดว้ยการ

เผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เอกสาร เป็นตน้ โดยคณะกรรมการอาหารและยา

มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

  ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง วตัถุอนัตราย วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เคร่ืองมือแพทย ์การใชส้ารระเหย และกฎหมายอ่ืน เช่นการรับ

เร่ืองร้องเรียน การติดตามผล การสุ่มตรวจผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอาหารและยา เป็นตน้ 

  ดาํเนินการพฒันาระบบและกลไกเพื่อใหมี้การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย และเผยแพร่

ความรู้และประชาสัมพนัธ์ดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ ผ่านส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้

ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงการบริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพอยา่งปลอดภยั  
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  ดาํเนินการกาํกบัดูแล ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ การโฆษณา รวมทั้ง

ผลอนัไม่พึงประสงคข์องผลิตภณัฑ ์ 

  ดาํเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี และระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

รวมถึงส่งเสริมและพฒันาความรู้ใหผู้บ้ริโภคมีความเขา้ใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ี

ถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั และคุม้ค่า รวมทั้งการร้องเรียนความเสียหายของผูบ้ริโภค  

  ดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

รวมถึงปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด รวทั้ งการรณรงค์ให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภฑัณ์สุขภาพท่ีถูกตอ้งดว้ยการจดัโครงการต่างๆ  

 3.1.5 มาตรการในการลงโทษ 

  กระบวนการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจ

เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั รวมถึงได้รับความเป็นธรรมในการ

เยยีวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั ดงันั้นหากผูป้ระกอบการราย

ใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทาํการให้เกิดความเสียต่อผูบ้ริโภคจะไดรั้บการลงโทษ โดยมีมาตรการ

ในการลงโทษดงัน้ี 

  3.1.5.1  มาตรการทางแพง่ 

  ความเสียหายอนัเกิดจากการบริโภคสินค้าอาหารย่อมต้องได้รับความคุ้มครองและ

เยยีวยาความเสียหายจากผูก่้อใหเ้กิดความเสียหายนั้น กล่าวคือผูป้ระกอบการนัน่เอง เพื่อเยียวยาการ

กระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัทาํให้อาหารเกิดการปนเป้ือนระหว่างการผลิตอาหาร การเก็บ หรือ

การขนส่งอาหาร ทั้งน้ีเพื่อชดเชยเยียวยาผูเ้สียหายน้ี ตอ้งพิจารณาว่าผูก่้อให้เกิดความเสียหายจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ หากมิไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่าตนเองได้

กระทาํการพอสมควรแก่เหตุแลว้ โดยพิจารณาดงัต่อไปน้ี    

   1) ความรับผิดตามสัญญา ตามหลกัท่ีว่าผูข้ายตอ้งรับผิดชอบในความชาํรุดบกพร่อง

ของทรัพยสิ์นท่ีขาย ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยวางหลกัเกณฑ์ความรับผิด

ทางสัญญซ้ือขายไวใ้นมาตรา 472-474 โดยมาตรา 472 ไดว้า่หลกัวา่ กรณีท่ีทรัพยสิ์นซ่ึงขายชาํรุด

บกพร่องผูข้ายตอ้งรับผิดและกาํหนดขอ้ยกเวน้กรณีท่ีผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดไวใ้นมาตรา 473 และอายุ

ความฟ้องร้องไวใ้นมาตรา 474 แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายไม่ไดก้าํหนดวิธีการท่ีตอ้งรับผิดเอาไว ้

ดงันั้นกรณีชาํรุดบกพร่องและผูข้ายตอ้งรับผิดอย่างไรนั้น จะตอ้งพิจารณาไปตามสภาพของทรัพย์

เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของสัญญา ซ่ึงการซ้ือขายย่อมตอ้งมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัคุณสมบติั

ของทรัพยท่ี์จะซ้ือขายอยู่แลว้ ดงันั้น หากทรัพยน์ั้นขาดคุณสมบติัท่ีตกลงกนั เส่ือมสภาพ หรือไม่

ตรงตามคาํพรรณก็ตาม ผูข้ายยอ่มตอ้งรับผดิในความบกพร่องนั้น 
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  ความรับผดิทางละเมิด โดยผูซ้ื้อสินคา้สามารถฟ้องร้องผูข้ายหรือผูผ้ลิตไดต้ามกฎหมาย

ลกัษณะละเมิด หากสินคา้ท่ีซ้ือมามีความชาํรุดบกพร่องหรือเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัและก่อให้เกิด

อนัตรายแก่ผูซ้ื้อ ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการเยียวยาความเสียหายให้ไดรั้บการชดใชเ้พื่อทดแทนให้กลบัคืนสู่

สภาพเดิม โดยมาตรา 420 กาํหนดไวว้่า ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาํต่อบุคคลอ่ืนให้เสียหาย

แก่ชีวิต ร่างการ อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งชดใชค้่าสินไหม

ทดแทน ดงันั้น ผูป้ระกอบการรายใดท่ีกระทาํการโดยประมาทหรือจงใจให้อาหารพร้อมปรุงของ

ตนเองไม่สะอาดหรือปนเป้ือนสารเคมี และมีผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายจากการบริโภคอาหารนั้น 

ผูป้ระกอบการรายนั้นตอ้งชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น 

  การละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหน้ีอย่างหน่ึงซ่ึงเป็นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้ผูท้าํละเมิดมี

หนา้ท่ีตอ้งชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียจึงเป็นหน้ีท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย มิใช่เกิดจาก

ขอ้ตกลงของคู่กรณี ต่างกบัสัญญาซ่ึงเป็นขอ้ตกลงของบุคคลสองคนเพื่อก่อความผกูพนัระหวา่งกนั 

โดยเป็นหน้ีท่ีตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย  

  ในการดาํเนินคดีละเมิด ถา้ผูบ้ริโภคจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภค

จะตอ้งพิสูจน์ให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมิไดใ้ช้ความระมดัระวงัในการออกแบบการผลิต กล่าวคือ

มิไดใ้ช้ความระมดัระวงัเช่นวิญ�ูชนพึงกระทาํ แต่ถา้ผูบ้ริโภคฟ้องผูข้ายปลีกหรือผูซ้ื้อช่วงและมี

เหตุอนัควรท่ีจะรู้ถึงอนัตรายของสินคา้ แต่มิไดบ้อกกล่าวให้ผูบ้ริโภคทราบ การพิสูจน์ถึงความ

ประมาทเลินเล่นในความเสียหายอันเกิดจากสินค้าท่ีชํารุดนั้ นกระทาํได้ยาก เพราะขั้นตอน 

กระบวนการผลิตทั้งหมดอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูป้ระกอบการเพียงฝ่ายเดียว ทาํให้ผูบ้ริโภค

ซ่ึงเป็นเพียงประชาชนธรรมดาไม่อาจรู้ได้ ดังนั้น การพิสูจน์ถึงความชาํรุดบกพร่องว่าเกิดจาก

ขั้นตอนใดจึงตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ทาํใหผู้บ้ริโภคไม่สามารถพิสูจน์ถึงความเสียหาย

ไดด้ว้ยตนเอง และหากว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาพิสูจน์ก็จะทาํให้มีค่าใช้จ่ายสูงไม่เหมาะสมกบักบั

ดาํเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหาย หลกัการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดงักล่าวจึงไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองและเยยีวยาผูเ้สียหายท่ีเกิดจากสินคา้ชาํรุดบกพร่องไดจ้ริง   

  2) พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 กาํหนดไวว้า่คดีผูบ้ริโภค คือ ดคี

แพ่งระหว่างผูบ้ริโภคหรือผูมี้อาํนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบการซ่ึงพิพาทกนัเก่ียวกบั

สิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายอนัเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้หรือบริการ และมีความเสียหายจาก

สินคา้นั้นเกิดข้ึน อน่ึง สินคา้ตามพระราชบญัญติัน้ีหมายถึงสังหาริมทรัพยทุ์กชนิดท่ีผลิตหรือนาํเขา้

เพื่อขาย รวมทั้ งผลิตผลทางเกษตรกรรมด้วย โดยสินค้าดังกล่าวต้องเป็นสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย

กล่าวคือก่อให้เกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องในการผลิต การออกแบบ การเก็บ

รักษา คาํเตือน หรือการให้ขอ้มูลของสินคา้ไม่ถูกตอ้งอนัเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
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สุขอนามยั ของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายมีสิทธิเรียกร้องชดใชผู้ป้ระกอบธุรกิจ

ชดเชยค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงค่าเสียหายทางจิตใจ (ถา้มี) ตามการ

พิจารณาของศาล นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงัสามารถดาํเนินคดีกบัผูป้ระกอบการได้ดว้ยตนเองหรือ

สามารถดาํเนินคดีผา่นคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคได ้และยงัไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลอีก

ดว้ย 

  ในดา้นการกาํหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนั้น ศาลมีอาํนาจกาํหนดค่าเสียหายไดไ้ม่

เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ถา้ค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีศาลกาํหนดมีจาํนวนเงินไม่เกิน

ห้าหม่ืนบาทให้ศาลมีอาํนาจกาํหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายท่ี

แทจ้ริงท่ีศาลกาํหนด การเพิ่มค่าเสียหายเชิงลงโทษดงักล่าว เป็นค่าเสียหายนอกเหนือจากค่าเสียหาย

ในทางละเมิด เพราะจะประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคส่วนมากและเป็นการลงโทษผูผ้ลิตท่ีไม่คาํนึงความ

ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค 

  3) พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.  

2551 เป็นบทบญัญติัท่ีเยียวยาผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั กล่าวคือ 

สินคา้ท่ีก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึนไม่วา่จะเป็นเพราะความบกพร่องในการผลิตหรือการ

ออกแบบ หรือไม่ไดก้าํหนดวธีิใช ้วธีิเก็บรักษา คาํเตือน หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสินคา้ หรือกาํหนดไว้

แต่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชัดเจน โดยพระราชบญัญติัน้ีกาํหนดให้ผูป้ระกอบการตอ้งเยียวยาความ

เสียหายจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยัเพื่อชดเชยและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าให้แก่

ผูบ้ริโภค หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าสินค้านั้ นปลอดภัย หรือผูเ้สียหายรู้ว่าสินค้านั้ นเป็นสินค้าท่ีไม่

ปลอดภยั หรือความเสียหายเกิดจากการใช้หรือเก็บไม่ถูกวิธี 1 1

12 นอกจากน้ียงัระบุให้ศาลมีอาํนาจ

กาํหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน นอกจากค่าสินคา้เพื่อการละเมิด รวมถึง

ค่าเสียหายต่อจิตใจซ่ึงถือเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage) ซ่ึงเป็นความเสียหายโดย

พฤตินัยประเภทหน่ึงและเป็นค่าเสียหายท่ีเพิ่มข้ึนจากค่าสินไหมทดแทนโดยทัว่ไป เพื่อป้องกนั

ไม่ให้ผูป้ระกอบการกระทาํผิดอีก และมิให้ผูป้ระกอบการอ่ืนๆ กระทาํตาม ทั้ งน้ี ค่าเสียหาย

ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน12

13   

 

 

 

                                                 
12  พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั, 2551 . มาตรา 5 
13  พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั, 2551 . มาตรา 11 
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  3.1.5.2 มาตรการทางอาญา 

  ความผิดทางอาญา คือการกระทําท่ีเ ก่ียวข้องกับเน้ือตัวร่างกายของผู ้เสียหาย มี

ผลกระทบต่อความเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐจึงต้องลงโทษผูก้ระทาํผิด โดย

มาตรการการลงโทษผูป้ระกอบการทางอาญามีดงัต่อไปน้ี 

  1) มาตรการลงโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 กาํหนดอตัราโทษ

ไวด้งัต่อไปน้ี 

  โทษสาํหรับผูป้ระกอบการรายใดท่ีการผลิตหรือจาํหน่ายอาหารท่ีกาํหนดอตัราส่วนของ

วตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมอาหารไม่ถูกตอ้ง และฝ่าฝืนการตรวจคน้ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี มีโทษปรับ

ไม่เกินสองหม่ืนบาท   

  หากมีการบรรจุอาหารลงในภาชนะบรรจุท่ีไม่ไดม้าตราฐานมีโทษจาํคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ หากเป็นการกระทาํผิดเก่ียวกบัวิธีการผลิต ใช้

เคร่ืองมือในการผลิต และเก็บรักษาอาหารไม่บริสุทธ์ิมีโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท และหากเป็น

การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองฉลากมีโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 

  สําหรับผูใ้ดประกอบกิจการผลิตอาหารหรือจาํหน่ายอาหารรายใด ไม่ได้รับอนุญาตมี

โทษปรับไม่เกินหา้พนับาท อยา่งไรก็หากผูรั้บอนุญาตนาํอาหารควบคุมเฉพาะท่ีผลิตข้ึนเพื่อส่งออก

ไปจาํหน่ายนอกราชอาณาจกัรมาจาํหน่ายในราชอาณาจกัรตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิดสามปี และ

ปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท และหากผูป้ระกอบการรายใดผลิตหรือจาํหน่ายอาหารท่ีไม่บริสุทธ์ิมี

โทษจาํคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หากเป็นอาหารปลอมมีโทษจาํคุกตั้งแต่หก

เดือนถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่หา้พนัถึงหน่ึงแสนบาท หากเป็นอาหารผิดมาตรฐานมีโทษปรับไม่เกิน

ห้าหม่ืนบาท และสําหรับอาหารอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนดมีโทษจาํคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่

เกินหา้หม่ืนบาท13

14  นอกจากน้ี ผูรั้บอนุญาตให้ผลิตหรือนาํเขา้ไม่ข้ึนทะเบียนตาํรับอาหารก่อนการ

ผลิตหรือจาํหน่ายมีโทษจาํคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 1 4

15 และ

หากผูรั้บอนุญาตให้ผลิตหรือนาํเขา้จะตอ้งผลิตหรือนาํเขา้ไม่ตรงตามท่ีได้ข้ึนทะเบียนไวมี้โทษ

จาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ15

16  

  สําหรับการแก้ไขรายการทะเบียนตาํรับอาหารจะกระทาํไม่ได้หากปราศจากการรับ

อนุญาตจากเจา้หนา้ท่ี หากฝ่าฝืนมีโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจาํ

                                                 
14  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . 58 – 61  
15  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 64 
16  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 66 
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ทั้งปรับ16

17 นอกจากน้ีผูท่ี้โฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอนัเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิด

ความหลงเช่ือมีโทษจาํคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ17

18 

  2) มาตราการลงโทษตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522   

   (1)  กาํหนดไวว้่าผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวก ไม่ให้ถอ้ยคาํหรือไม่ส่ง

เอกสาร หรือหลกัฐานแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ บทบญัญติัน้ีเป็นขอ้กาํหนดให้ผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ขอ้มูลแก่

พนกังานเจา้หน้าท่ีหากมีการเรียกหรือร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูล และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามจะมี

โทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ผูน้ั้นมีโทษ 

   (2)  หากผูใ้ดเจตนาก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัแหล่งกาํเนิด สภาพ คุณภาพ 

ปริมาณ หรือสาระสําคญัประการอ่ืนอนัเก่ียวกบัสินคา้ โดยเฉพาะขอ้ความโฆษณาหรือฉลากท่ีมี

ขอ้ความเทจ็ ผูน้ั้นมีโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และ

หากกระทาํซํ้ าอีกจะมีโทษเพิ่มข้ึน18

19   

   (3)  ผูใ้ดท่ีโฆษณาโดยใช้ขอ้ความท่ีต้องห้ามหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ19

20  

   (4)  หากคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีคาํสั่งแลว้ ผูน้ั้นไม่ปฏิบติัตาม ผูน้ั้นตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ20

21  

   (5)  หากเป็นการกระทาํของผูป้ระกอบการแลว้ผูน้ั้นจะตอ้งรับโทษเพิ่มข้ึน และหาก

ยงักระทาํต่อเน่ือง ผูน้ั้นจะตอ้งรับโทษปรับรายวนัวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือไม่เกินสองเท่า

ของค่าใชจ่้ายสาํหรับการโฆษณานั้น21

22 

   (6) สําหรับผูข้ายอาหารท่ีแสดงฉลากอาหารไม่ครบหรือมีฉลากแต่ฉลากนั้นไม่

ถูกตอ้ง หรือขายสินคา้ท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการว่าดว้ยการฉลากสั่ง โดยรู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้วา่การ

ไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหม่ืน

บาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ และหากเป็นการกระทาํของผูป้ระกอบการยอ่มตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึน และ

หากผูป้ระกอบธุรกิจใดไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่

                                                 
17  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 67 
18

  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 70 

19  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2522 . มาตรา 47 
20  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2522 . มาตรา 48 
21

  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2522 . มาตรา 49 

 
22

  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2522 . มาตรา 51 
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เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาทหรือทัง่จาํทั้งปรับ และหากผูป้ระกอบธุรกิจผูใ้ดขาย

สินคา้ท่ีคณะกรรมการสั่งหา้มขายเพราะสินคา้นั้นอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคผูน้ั้นตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ และผูป้ระกอบการรายใดท่ีทาํ

ฉลากไม่ถูกตอ้ง โดยรู้หรือควรรู้วา่ฉลากดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ผูน้ั้นมีโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 22

23 

  3) มาตรการลงโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติัสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 มีดงัต่อไปน้ี 

   (1)  ผูใ้ดท่ีผลิตสินคา้เกษตรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตมีโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท23

24  

   (2) ผูใ้ดผลิต ส่งออก หรือนาํเขา้สินคา้เกษตร โดยไม่ไดรั้บการตรวจสอบมีโทษปรับ

ไม่เกินหา้แสนบาท24

25 

   (3) ผูใ้ดโฆษณา จาํหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่ายซ่ึงสินคา้เกษตรโดยรู้

วา่มีเหตุอนัควรรู้วา่สินคา้นั้นมิไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่

เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ25

26 

  3.1.5.3 มาตรการทางปกครอง 

  ความรับผดิทางปกครองหมายถึง การออกกฎ หรือคาํสั่งทางปกครองโดยเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดไวไ้ม่วา่จะเป็นชัว่คราว ถาวร หรือมีผลเป็นการเฉพาะหรือ

ทัว่ไป เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บคาํสั่งปฏิบติัตาม 

  การลงโทษตามมาตรการทางปกครองมีดงัต่อไปน้ี 

  1) มาตรการลงโทษทางปกครองตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ให้อาํนาจ

พนกังานเจา้หน้าท่ีเขา้ไปตรวจในสถานท่ีผลิตอาหาร สถานท่ีเก็บอาหาร สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร 

รวมทั้งสถานท่ีทาํการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหผ้ลิตหรือนาํเขา้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อตรวจสอบอาหาร 

หากมีขอ้สงสัยวา่อาหารนั้นไม่ปลอดภยัหรือไม่บริสุทธิ พนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้นมีอาํนาจยึดหรือายดั

อาหารรวมทั้งเคร่ืองมือการผลิตได้ หรืออาจนาํอาหารหรือภาชนะส่วนหน่ึงไปตรวจสอบความ

ปลอดภยัได ้รวมทั้งการยดึหรืออายดัอาหารท่ีไม่บริสุทธิ อาหารปลอมหรืออาหารผดิมาตรฐานได2้6

27 

   หากผูรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 น้ี โดยผลิตอาหารไม่

บริสุทธ์ิ ผลิตอาหารปลอม ผลิตอาหารท่ีผิดมาตรฐาน หรือบรรจุในภาชนะท่ีน่าจะเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพหรือผิดอนามยั คณะกรรมการอาหารและยาอาจมีคาํสั่งพกัใชใ้บอนุญาตได ้โดยมีกาํหนด

                                                 
23

  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2522 . มาตรา 51-54 

24  พระราชบญัญติัสินคา้เกษตร, 2551 . มาตรา 58   
25

  พระราชบญัญติัสินคา้เกษตร, 2551 . มาตรา 60   
26  พระราชบญัญติัสินคา้เกษตร, 2551 . มาตรา 75   
27  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 43 
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คร้ังละไม่เกินหน่ึงร้อยยี่สิบว ัน หรือหากมีผู ้บริโภคฟ้องผู ้รับอนุญาตว่าได้กระทําผิดตาม

พระราชบญัญติัน้ีต่อศาลจนกระทัง่มีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด คณะกรรมการอาหารและยาอาจมีคาํสั่งให้

เพิกถอนใบอนุญาตได 2้ 7

28 นอกจากน้ี อาหารใดท่ีข้ึนทะเบียนตาํรับอาหารไว ้หากปรากฎว่าอาหาร

นั้นมีรายละเอียดไม่ตรงตามตาํรับอาหารท่ีข้ึนทะเบียนหรือเป็นอาหารปลอม อาหารท่ีไม่ปลอดภยั

ต่อผูบ้ริโภคซ่ึงไม่อาจแกไ้ขตาํรับได ้คณะกรรมการอาหารและยามีอาํนาจเพิกถอนทะเบียนตาํรับ

อาหารนั้นได้28

29  

  2) มาตรการทางปกครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 อาํนาจตาม

พระราชบญัญติัน้ีกระจายอาํนาจการทาํงานดงัน้ี 

   (1)  อาํนาจคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณา เม่ือเห็นว่าสินคา้อาจเป็นอนัตรายกบั

ผูบ้ริโภค โดยคณะกรรมการฯ มีอาํนาจออกคาํสั่งกาํหนดให้การโฆษณาต้องมีคาํแนะนําหรือ

ตกัเตือนเก่ียวกับวิธีใช้หรืออนัตราย หรือจาํกัดการใช้ส่ือโฆษณาสําหรับสินค้า หรือห้ามการ

โฆษณาสินคา้นั้นโดยเด็ดขาด 2 9

30 และหากมีการฝ่าฝืนระเบียบว่าดว้ยการโฆษณา คณะกรรมการฯ 

สามารถออกคาํสั่งให้แกไ้ข หรือห้ามการใช้ขอ้ความ หรือห้ามโฆษณา หรือให้โฆษณาเพื่อแกไ้จ

ความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคได ้ 

  นอกจากน้ี หากคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาเห็นว่า การโฆษณาเป็นเท็จหรือเกิน

ความจริง คณะกรรมการฯ สามารถออกคาํสั่งให้ผูโ้ฆษณาพิสูจน์ความจริงได ้สําหรับกรณีท่ีมีการ

อา้งอิงรายการทางวิชาการ ผลการวิจยั สถิติ การรับรองของสถาบนั ถ้าผูก้ระทาํการโฆษณาไม่

สามารถพิสูจน์ไดว้่าขอ้ความท่ีโฆษณาเป็นความจรงิ คณะกรรมการฯ มีอาํนาจออกคาํสั่งตามให้

แก้ไข หรือห้ามการใช้ขอ้ความ หรือห้ามโฆษณา หรือให้โฆษณาเพื่อแก้ไจความเข้าใจผิดของ

ผูบ้ริโภคได ้

   (2)  คณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก หากคณะกรรมการฯ เห็นวา่ฉลากใดไม่เป็นไปตาม 

ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีอาํนาจสั่งใหผู้ป้ระกอบการแกไ้ขฉลากนั้นใหถู้กตอ้งได ้ 

   (3)  คณะกรรมการดา้นสัญญา ในการประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา สัญญาท่ีจะทาํ

กบัผูบ้ริโภคตอ้งใชข้อ้สัญญาท่ีจาํเป็นไม่ทาํให้ผูบ้ริโภคเสียเปรียบ และห้ามใช้ขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น

ธรรมต่อผูบ้ริโภค  

                                                 
 28  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 46  

29  พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 . มาตรา 39 
30

  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2551 . มาตรา 24 

DPU



76 
 

  

  นอกจากอาํนาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านแล้ว เม่ือมีเหตุอนัควรส่งสัยว่าสินคา้ใด

อาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค คณะกรรมการอาจสั่งใหผู้ป้ระกอบการพิสูจน์ หากผูป้ระกอบการไม่ 

ดาํเนินการ คณะกรรมการอาจเป็นผูพ้ิสูจน์เอง โดยผูป้ระกอบการเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย30

31  

  3) มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 กําหนดให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ สถานท่ีผลิตหรือเก็บสินคา้ หากพบวา่สินคา้

ใดไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจต่อไปน้ี31

32 

   (1)  เข้าไปในสถานท่ีทาํการหรือห้องปฏิบัติการของผูป้ระกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานหรือสถานท่ีทาํการ สถานท่ีเก็บสินคา้ หรือยานพาหนะของผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้าํเขา้

สินคา้เกษตร 

   (2) เข้าไปในสถานท่ีทาํการหรือห้องปฏิบัติการของผู ้ประกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานไม่ว่าเวลาใด เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี

เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงาน ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   (3) เขา้ไปในสถานท่ีทาํการ สถานท่ีเก็บสินคา้เกษตรของผูผ้ลิต ผูส่้งออก ผูน้าํเขา้         

ผูจ้าํหน่ายหรือมีไวเ้พื่อครอบครองเพื่อจาํหน่ายสินคา้เกษตรท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน เม่ือมีเหตุ

อนัควรสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

   (4) สุ่มตวัอยา่งสินคา้เกษตรจากผูป้ระกอบการเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน 

   (5) สั่งให้ผู ้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือให้เข้ามาช้ีแจง ให้ถ้อยคํา 

หลกัฐานในปริมาณท่ีสมควรเพื่อนาํมาตรวจสอบ 

   (6) สั่งให้ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือนาํส่งหลกัฐาน ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมทั้งการแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดท่ีตรวจพบ 

   (7) ยึดหรืออายดัสินคา้เกษตร เอกสาร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กระทาํผดิหรือมีเหตุอนัควรส่งสัยวา่กระทาํความผดิ  

  ในกรณีท่ีตรวจพบว่า สินคา้เกษตรไม่ปลอดภยัหรืออาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ

อนามยัของประชาชน พืช หรือสัตว ์ให้คณะกรรมการมีอาํนาจประกาศในหนงัสือพิมพห์รือเรียก

เก็บสินคา้เกษตรหรือสั่งใหจ้ดัเก็บสินคา้เกษตรภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

  หากผูรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้าํเขา้ หรือผูป้ระกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรมีอาํนาจสั่ง

                                                 
31  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2551 . มาตรา 35 
32

  พระราชบญัญติัสินคา้เกษตร, 2551 . มาตรา 43   
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พกัใชใ้บอนุญาตไดค้ร้ังละสามเดือน และผูถู้กสั่งพกัใบอนุญาตจะประกอบกิจการในระหวา่งท่ีถูก

พกัใบอนุญาตนั้นไม่ได้ นอกจากน้ีสํานักงานมีหลักการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือมีเหตุ

ดงัต่อไปน้ี32

33 

  (1)  ผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้ําเข้าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตอ้งหา้ม 

  (2)  ผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้ําเข้าหรือผูป้ระกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานเคยถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตแลว้กระทาํความผดิซํ้ าอีกภายในหา้ปี 

  (3)  ผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูผ้ลิต ส่งออก หรือผูน้ําเข้าหรือผูป้ระกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานไดก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ 

  (4)  ผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้าํเขา้กระทาํความผิดตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดเก่ียวกบัมาตรฐานการผลิต 

  ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดงักล่าวจะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตใหม่อีกไม่ไดจ้นกวา่

จะพนัสองปีนบัแต่วนัท่ีถูกเพิกถอน 

 

3.2  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุงที่มีผลต่อการนําเข้าของ

ต่างประเทศ 

  การใหค้วามคุม้ครองดูแลสุขภาพของประชากรภายในประเทศดว้ยการตรวจสอบสินคา้

ท่ีนาํเขา้มาภายในประเทศของตนทั้งเคร่ืองด่ืม อาหาร ส่ิงอุปโภค บริโภคต่างๆ ให้มีคุณภาพและมี

ความปลอดภยัดว้ยการสร้างกฎเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ ข้ึนมาเพื่อเป็นการตรวจสอบเบ้ืองตน้ก่อนท่ี

สินคา้นั้นจะถูกนาํเขา้มาจาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคภายในประเทศของตน 

 3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ แบ่งแยกตลาดอาหารออกเป็นตลาดย่อยๆ 

หลากหลายรูปแบบ โดยมีโครงสร้างตลาดในรูปแบบการกระจายสินคา้  

  3.2.1.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้อาหารพร้อมปรุง 

  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารของสหรัฐอเมริกามีจาํนวนหลายฉบบัท่ีบงัคบั

อยูใ่ชใ้นปัจจุบนั เช่น กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง (The Federal Food, Drug and 

Cosmetic Act) กฎหมายวา่ดว้ยการตรวจสอบเน้ือสัตว ์(Meat Inspection Act) กฎหมายวา่ดว้ยการ

ตรวจสอบผลิตภณัฑ์จากสัตวปี์ก (Poultry Product Inspection Act) กฎหมายวา่ดว้ยการตรวจสอบ

                                                 
33  พระราชบญัญติัสินคา้เกษตร, 2551 . มาตรา 50 และ 51   
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ผลิตภณัฑ์จากไข่ (The Egg Product Inspection Act) กฎหมายวา่ดว้ยการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ 

(Food Quality Production Act) และกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารสุขภาพสาธารณะ (Public Health 

Service Act) เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะแต่กฎหมายท่ีสําคญัเก่ียวกบัการกาํหนด

กฎระเบียบความปลอดภยัของอาหารเท่านั้น    

  มาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีดงัน้ี   

  1) กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง (The Federal Food, Drug and Cosmetic 

Act) ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย FDA Food Safety Modernization Act (Food Safety Bill) กฎหมายทั้ง

สองฉบบัดงักล่าวเป็นการกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการปิดฉลากอาหาร (Food Labeling) และการเพิ่ม

อาํนาจใหเ้จา้หนา้ท่ีในการควบคุมดูแลความปลอดภยัของอาหาร โดยอาหารท่ีไดรั้บการอนุญาตให้

จาํหน่ายในสหรัฐอเมริกาจะตอ้งได้รับการปิดฉลากเพื่อแสดงข้อมูลบนสินค้าอย่างถูกต้องตาม

ระเบียบเร่ืองการปิดฉลากอาหาร กล่าวคือการปิดฉลากแสดงขอ้มูลของผลิตภณัฑ์อย่างชัดเจน 

ผูบ้ริโภคสามารถอ่านและเขา้ใจไดง่้ายตามท่ีกาํหนดใน Section 403(f)
∗

  สําหรับขอ้มูลบนฉลากอาหารสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแสดงคุณค่าทาง

โภชนาการ (Nutrient) ซ่ึงจะแสดงถึงระดบัคุณค่าทางโภชนาการของสารอาหารท่ีอยู่อาหารและ

ส่วน Health Claim ท่ีใชก้ล่าวอา้งหรือแสดงสรรพคุณของสารอาหารท่ีมีส่วนในการช่วยรักษาโรค

หรือความเจ็บป่วยบางอยา่งซ่ึงจะปรากฎอยูบ่นฉลากผลิตภณัฑ์อาหารเสริม (Dietary Supplement) 

และฉลากจะตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงจะมีภาษาต่างประเทศดว้ยก็ได ้ 

 โดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

ดูแลและบงัคบัใชร้ะเบียบเร่ืองการปิดฉลากอาหารไดแ้ก่ FDA และ USDA  

  ขอ้มูลทัว่ไปท่ีตอ้งแสดงบนฉลาก มีดงัต่อไปน้ี 

  ระบุช่ือผลิตภณัฑ์ (Product Identity Statement) การปิดฉลากอาหารจะตอ้งประกอบไป

ดว้ยการแสดงขอ้ความระบุลกัษณะเฉพาะของสินคา้อาหารนั้นๆ ไดแ้ก่ การแสดงช่ือสามญัหรือช่ือ

ปกติของอาหารในบริเวณส่วนสําคญั (Principal Display Panel) โดยมีตวัอกัษรท่ีเนน้ดว้ยตวัหนา

หรือขีดเส้นใตต้วัอกัษรนั้น รวมถึงการแสดงลักษณะเฉพาะของอาหารต่างๆ เช่น หั่นบาง สับ

ละเอียด ส่ีเหล่ียมลูกเต๋า หรือเป็นช้ิน ยกเวน้กรณีท่ีห่อบรรจุภณัฑ์มีลกัษณะท่ีชดัเจนเขา้ใจได ้ซ่ึง

                                                 
     A food shall be deemed to be misbranded-  

(f) Prominence of information on label. If any word, statement, or other information required by or under 

authority of this Act to appear on the label or labeling is not prominently placed thereon with such 

conspicuousness (as compared with other words, statements, designs, or devices, in the labeling) and in 

such terms as to render it likely to be read and understood by the ordinary individual under customary 

conditions of purchase and use (FDA Food Safety Modernization Act, 2011 : 403) 
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หากมีมาตรฐานบางอย่างสําหรับอาหารบางชนิดจะต้องมีการแสดงช่ือเฉพาะเป็นพิเศษตาม

มาตรฐานนั้นๆ ดว้ย เช่น การระบุคาํวา่ “Imitate” สาํหรับสินคา้อาหารเทียม เป็นตน้ 

  ระบุปริมาณสุทธิ (Net Content) ระบุด้วยขอ้ความแสดงปริมาณสุทธิท่ีถูกตอ้งของ

อาหารบนบรรจุภณัฑ์ และหากบริเวณท่ีแสดงขอ้ความสําคญัมีพื้นท่ีขนาดใหญ่กวา่ 5 น้ิว ขอ้ความ

แสดงปริมาณสุทธิจะตอ้งมีขนาดอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 30 ของพื้นท่ีบริเวณนั้น โดยขนาดของ

ตวัอกัษรตอ้งแยกจากขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ 

  ระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูบ้รรจุสินคา้ (The Manufacturer’s Name 

and Address) โดยสามารถแสดงขอ้มูลส่วนน้ีไดท้ั้งในบริเวณท่ีแสดงส่วนสําคญั (Principal Display 

Panel) หรือบริเวณแสดงขอ้มูล (Information Display) ฉลากสินคา้อาหารนาํเขา้ไม่ตอ้งระบุ

รหัสไปรษณีย ์แต่ถ้าสินค้าไม่ได้รับการผลิตจากบุคคลหรือบริษทัท่ีมีช่ือปรากฎอยู่บนฉลากก็

จะตอ้งมีการแสดงคาํวา่ ผลิตโดยหรือจดัจาํหน่ายโดยหรือขอ้ความอ่ืนใดท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 

  ระบุขอ้ความแสดงส่วนผสมในอหาร (Ingredient List) ตอ้งแสดงช่ือสามญัและนํ้ าหนกั

ขอ้มูลส่วนผสมของอาหารแต่ละประเภท และในกรณีของอาหารท่ีประกอบไปด้วยส่วนผสม

มากกวา่สองชนิดข้ึนไปจะตอ้งมีการระบุช่ือสามญัหรือช่ือตามปกติของส่วนผสมยอ่ยแต่ละชนิดใน

วงเล็บ ยกเวน้เคร่ืองเทศ (Spices) ส่ิงปรุงรส (Flavoring) หรือสีผสมอาหารต่างๆ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้ง

ระบุเป็นรายชนิดและส่วนผสมท่ีมีปริมาณตํ่ากว่าร้อยละ 2 ของจาํนวนอาหารทั้งหมด ทั้งน้ี 

ส่วนผสมดงักล่าวไม่รวมถึงสารประกอบทางเคมี แต่รวมถึงส่วนประกอบของอาหารในอาหารผสม 

สารปรุงแต่งอาหารและสีผสมอาหาร ยกเวน้ไม่ตอ้งแสดงการใชสี้ คือ เนย ชีส และไอศกรีม  

 

ตารางที ่3.1  วธีิการปิดฉลากอาหารท่ีถูกตอ้งตามระเบียบฉลากอาหารทัว่ไป 

 

หัวข้อ วธีิการและลกัษณะการปิดฉลาก 

1. วธีิการปิดฉลาก 

อาหารบนบรรจุภณัฑ ์

วธีิการปิดฉลากอาหารสามารถกระทาํได ้2 ลกัษณะคือ 

1.  ปิดฉลากแสดงขอ้ความท่ีจาํเป็น (Required Label Statement) บน

บริเวณแสดงส่วนสาํคญั (The Principal Display Panel: PDP) หรือ 

2.  ปิดฉลากแสดงขอ้ความเฉพาะอยา่ง (Specified Label Statement) บน

บริเวณท่ีแสดงส่วนสาํคญัและขอ้ความอ่ืนๆ บนบริเวณท่ีแสดงขอ้มูล  

2.  บริเวณแสดงส่วน

สํา คัญแล ะ ส่ วนแท น

บริเวณแสดงส่วนสาํคญั  

บริเวณแสดงส่วนสําคญั (Principal Display Panel: PDP) คือ บริเวณของ

ฉลากภาชนะบรรจุบนส่วนท่ีผูบ้ริโภคเห็นไดช้ดัท่ีสุด ณ เวลาและสภาพ

การซ้ือสินคน้ตามปกตินอกจากน้ี ภาชนะบางประเภทยงัไดรั้บการ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 

 

 ออกแบบให้มีพื้นผิวท่ีแตกต่างกนัไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการปิดฉลาก

แทนบริเวณแสดงส่วนสาํคญั (Alternate Principal Display Panel) ดว้ย 

3.  ตาํแหน่งและขอ้มูล

ท่ีต้องแสดงบนบริเวณ

แสดงส่วนสาํคญั 

ระบุช่ือผลิตภณัฑแ์ละปริมาณสุทธิบริเวณแสดงส่วนสาํคญั 

4.  บริเวณแสดงขอ้มูล 

(Information Panel) 

บริเวณแสดงขอ้มูลหมายถึง บริเวณส่วนของฉลากท่ีอยูถ่ดัมาดา้นขวามือ

ของบริเวณแสดงส่วนสําคญั ยกเวน้กรณีเน้ือท่ีไม่เพียงพอหรือใช้พื้นท่ี

ไดใ้หใ้ชบ้ริเวณถดัไปแทน  

การแสดงขอ้ความบนบริเวณแสดงขอ้มูล หมายถึง การระบุขอ้มูลต่างๆ 

ท่ีไดรั้บการกาํหนดให้แสดงโดยไม่มีขอ้ความหรือรูปภาพอย่างอ่ืนท่ีไม่

จาํเป็นแทรก โดยขอ้มูลสําคญัท่ีจาํเป็นตอ้งแสดงในส่วนน้ี ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ทางด้านโภชนาการ ข้อความแสดงส่วนผสมในอาหาร ช่ือ ท่ีอยู่ของ

ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูบ้รรจุสินคา้ 

5.  วิธีแสดงข้อมูลบน

ส่วนแสดงขอ้มูล 

แสดงขอ้มูลท่ีเด่นชัดและเห็นได้ง่าย ตวัอกัษรหรือตวัเลขต้องมีขนาด

ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 1/16 น้ิว เทียบจากความสูงของตวัอกัษร “O” ใน

ภาษาองักฤษ มีขนาดกวา้งเพียงพอและมีลกัษณะแบ่งแยกออกจากพื้น

อย่างเห็นไดช้ดั และหากฉลากมีขนาดเล็กเกินไป ผูผ้ลิตอาจขออนุญาต

ใชต้วัอกัษรขนาดเล็กกวา่ท่ีกาํหนดได ้

6.  การแสดงฉลากท่ีผิด

ระเบียบ 

ตวัอยา่งการแสดงฉลากท่ีผิดระเบียบ เน่ืองจากมีการแสดงขอ้ความหรือ

รูปภาพแทรกอย่างอ่ืนท่ีไม่จ ําเป็นบนฉลาก ดังนั้ นจึงจําเป็นท่ีต้อง

ตรวจสอบการติดฉลากใหถู้กระเบียบ 

7.  วิธีการแสดงข้อมูล

เก่ียวกบัผูผ้ลิตสินคา้ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในส่วนน้ี ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยู่ของผูผ้ลิตสินคา้ ยกเวน้

กรณีท่ีสินคา้ไม่ได้รับการผลิตจากผูท่ี้ปรากฎช่ืออยู่บนฉลาก จะตอ้งมี

ขอ้ความว่า “ผลิตเพื่อ” (Manufactured for) หรือ “จดัจาํหน่ายโดย” 

(Distributed by) 

 

  2) กฎหมายวา่ดว้ยการปิดฉลากแสดงขอ้มูลโภชนาการ The Nutrition Labeling and 

Education Act 1990 (NLEA) และ The Dietary Supplement Act 1994 (DSHEA) 
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  กฎหมายทั้งสองฉบบัขา้งตน้ กาํหนดใหผู้ผ้ลิต ผูแ้ปรรูป และผูจ้าํหน่ายสินคา้อาหารและ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีมีส่วนผสมของ Trans Fat มากกวา่ 0.5 กรัมข้ึนไปจะตอ้งระบุขอ้มูลทาง

โภชนาการเก่ียวกบั Tran Fat ไวบ้นฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โดยแสดงไวแ้ยก

ต่างหากใตบ้รรทดัท่ีระบุ Saturated Fat ในตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการและให้ระบุปริมาณ

โดยใช้หน่วยเป็นกรัมเพื่อนาํมาระบุในขอ้มูลทางโภชนาการได้ ทั้งน้ี ยกเวน้ อาหารท่ีมีปริมาณ

ไขมนัทั้งหมดตํ่ากวา่ 0.5 กรัมต่อปริมาณการบริโภคต่อหน่ึงคร้ัง และไม่มีการอา้งอิงถึงส่วนผสมท่ี

เป็น Trans จะไดรั้บการยกเวน้ไม่จาํเป็นตอ้งระบุปริมาณ Trans Fat แต่ระบุหมายเหตุไวข้า้งล่างวา่ 

“Not a Significant Source of Trans Fat” ให้นาํมาใชใ้นการปิดฉลากผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบน

ฉลากSupplemental Panel ดว้ยหากประกอบไปดว้ย Trans Fat มากกวา่ 0.5 กรัม  

  Trans Fat คือ ไขมนัแปรรูปชนิดหน่ึงซ่ึงเกิดจากการนาํไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีมีลกัษณะเป็น

ของเหลวมาเติม Hydrogen เพื่อให้ไขมนัแข็งตวั มีจุดหลอมเหลวสูงข้ึนเป็นไขมนั เช่น การแปร

สภาพนํ้ามนัพืชเป็นเนยเทียม (Margarine) พบมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารประเภทผกัท่ีถูก

ทาํใหก้รอบ เนยเทียม ขนมปัง คุกก้ี ขนมเคก้ มนัฝร่ังทอด และอาหารอ่ืนๆ ท่ีทอดโดยใชน้ํ้ ามนัพืช

ท่ีเติมไฮโดรเจน และเน่ืองจากไขมนัชนิดทรานส์ (Tran’s Fat acids) มีส่วนผสมของไขมนัอ่ิมตวัซ่ึง

มีอัตราการเส่ียงของการเป็นโรคหัวใจมาก พบมากในอาหารสําเร็จรูปและอาหารจานด่วน 

เน่ืองจากไขมนัทรานส์จะช่วยยืดหยุ่นอายุการเก็บรักษาอาหารได้นานและมีรสชาติใกลเ้คียงกบั

ไขมนัสัตว ์แต่ราคาถูกกวา่ 

  กล่าวโดยสรุปแล้วฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการอาหารจะต้องประกอบไปด้วย

ขอ้ความต่างๆ ต่อไปน้ี 

  (1)  ปริมาณการบริโภคต่อคร้ัง (Serving Size) ไดแ้ก่จาํนวนของอาหารท่ีได้รับการ

บริโภคในแต่ละคร้ังซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัไดแ้มว้า่จะเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัข้ึนอยูก่บั

ปริมาณการบริโภคต่อคร้ัง ซ่ึงกาํหนดโดย FDA เช่น ถว้ย ชอ้นโตะ๊ ช้ิน เป็นตน้ 

  (2)  จาํนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ (The Number of Serving Per Container) 

  (3)  ปริมาณสารอาหารต่อหน่ึงหน่วยบริโภค (The Nutrition Content of the Food Per 

Serving)  

  (4)  ปริมาณสารอาหารท่ีจาํเป็น (Nutrients) ระบุไว ้15 ชนิดไดแ้ก่ แคลอร่ี (Calories) 

แคลอร่ีจากไขมนั (Calories from fat) ไขมนัทั้งหมด (Total Fat) ไขมนัอ่ิมตวั (Saturated Fat) ไขมนั

ชนิดทรานส์ (Tran Fat) โซเดียม (Sodium) นํ้าตาล คลอเรสเตอรอล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน

เอ วติามนัซี และธาตุเหล็ก โดยแสดงเป็นร้อยละของปริมาณท่ีร่างกายไดรั้บต่อวนั (% Daily Value) 
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ยกเวน้ สารอาหารบางชนิดซ่ึงมีส่วนประกอบอยู่ในอาหารน้อยมากจนไม่สามารถแสดงระบุ

ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการได ้

  นอกจากน้ียงัมี ระเบียบการปิดฉลากอาหารก่อภูมิแพ ้(Food Allergen Labeling) ตาม

กฎหมาย The Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act โดยจะกาํหนดให้การปิด

ฉลากสินคา้อาหารท่ีประกอบไปดว้ยส่วยผสมของโปรตีนซ่ึงไดม้าจากกลุ่มอาหารซ่ึงถือเป็นตน้เหตุ

หลกัของโรคภูมิแพจ้าํนวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ นม ไข่ สัตวน์ํ้ า สัตวน์ํ้ าประเภทมีเปลือกหุ้มแข็ง เมล็ดถัว่

ประเภท Tree nuts แป้งสาลี และถัว่เหลือง อาหารเหล่าน้ีจะตอ้งแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนผสม

ดงักล่าวเพื่อเป็นการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการแปรรูปของอาหาร

และมีส่วนผสมของกลุ่มอาหารก่อภูมิแพด้งักล่าวจะตอ้งติดฉลากคาํวา่ “Contains” อยูห่นา้ช่ือชนิด

ของช่ืออาหารก่อภูมิแพ ้(Food Allergen) นั้นๆ โดยให้ใช้ช่ือสามญัของอาหารนั้นๆ ท่ีผูบ้ริโภค

ทัว่ไปรู้จกั โดยช่ือของอาหารก่อภูมิแพจ้ะตอ้งพิมพข์นาดอกัษรท่ีเล็กกวา่ขนาดของส่วนผสม ทั้งน้ี

ขนาดของส่วนผสมให้ใช้ขนาดตวัอกัษรอยา่งนอ้ย 1/16 น้ิว นอกจากน้ี อาหารท่ีมีช่ือตรงกบัชนิด

ของช่ืออาหารก่อภูมิแพใ้หร้ะบุชนิดของอาหารอยา่งละเอียด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีของสัตวน์ํ้ า

ประเภทมีเปลือกหุ้มแข็งและเมล็ดถัว่ประเภท Tree Nuts อาทิเช่น เมล็ดถัว่ประเภท Tree Nuts ให้

ระบุชนิด เช่น ถัว่อลัมอนด ์ถัว่พีคาน หรือวอลนทั เป็นตน้ หากเป็นสัตวน์ํ้ าประเภทมีเปลือกหุ้มแข็ง

ใหร้ะบุชนิด เช่น กุง้ ปู กั้ง และหากเป็นอาหารท่ีใส่สารปรุงแต่งท่ีมีส่วนมาจากสารก่อภูมิแพใ้ห้ระบุ

ไวเ้ช่นกนั  

  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารตามท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้เป็น

กฎระเบียบท่ีนาํมาบงัคบัใช้กบัสินคา้อาหารท่ีประกอบไปดว้ยส่วนผสมของโปรตีนท่ีมาจากกลุ่ม

อาหารอนัเป็นตน้กาํเนิดของโรคภูมิแพจ้าํนวน 8 ชนิดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ทั้งน้ีฉลากของอาหาร

สด เช่น ผกั เน้ือสัตว ์รวมถึงอาหารพร้อมปรุงนั้น จะอยูใ่นความดูแลของ FDA และ USDA 

  สาํหรับการบรรจุสินคา้อาหารท่ีวางจาํหน่ายทั้งท่ีนาํเขา้และผลิตในประเทศจะตอ้งมีการ

ปิดฉลากทุกชนิดตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้หากฝ่าฝืนผูผ้ลิตถือวา่มีความผิด โดย FDA มีอาํนาจร้อง

ขอให้มีการกักกนัสินคา้ท่ีปิดฉลากผิดระเบียบได้ รวมถึงการกาํหนดให้มีการเรียกคืน (Recall) 

สินคา้นั้นๆ โดยผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายแลว้แต่กรณี 

  3) กฎหมายเก่ียวกบัการปิดฉลากแสดงประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ (Country of Origin) 

ภายใต ้The Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (Farm Bill 2002) 

  กฎหมาย Farm Bill นั้นออกมาเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย The Agricultural Marketing 

Act of 1946 โดยกาํหนดใหผู้ค้า้ปลีกตอ้งให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัแหล่งกาํเนินของ

สินคา้ทุกประเภทท่ีเขา้ข่ายเป็น สินคา้เกษตร/ปศุสัตว ์(เน้ือววั เน้ือแกะ และเน้ือหมู) สินคา้ประมง 
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(สัตวน์ํ้า และสัตวน์ํ้ามีเปลือก) สินคา้เกษตรท่ีเน่าเสียง่าย (ผกั และผลไม)้ และถัว่ลิสง ถัว่สด ถัว่อบ

เนย ถั่วคลุกเกลือ ถั่วปรุงรส และถั่วกระป๋อง ยกเวน้ อาหารท่ีเปล่ียนแปลงสภาพเน่ืองจาก

กระบวนการแปรรูป เช่น การอบ รมควนั อบแห้ง เป็นตน้ และผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุรวมกบัผลิตภณัฑ์

ชนิดอ่ืนหรือผสมรวมกบัส่วนผสมท่ีเป็นอาหารชนิดอ่ืน ทาํให้ผูค้า้ปลีกไม่ไดข้ายผลิตภณัฑ์นั้น

โดยตรงแก่ผูบ้ริโภค เช่น ถุงผกัสลดัรวมกนัหลายๆ ชนิด ถัว่ลิสงเคลือบช็อกโกแลต และเนยถัว่ลิสง  

  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีแสดง ไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกสินคา้อาหาร หรือสถานท่ีจาํหน่าย เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต 

 ซ่ึงผูค้า้ปลีกเป็นผูท่ี้ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตร/ปศุสัตวท่ี์เน่าเสียง่าย ยกเวน้ สถาน

ใหบ้ริการดา้นอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร ซุ้มอาหาร บาร์ หรือสถานประกอบการอาหารท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงหรือร้านขายปลีกขนาดเล็ก เช่น ร้านขายเน้ือหมู และร้านคา้เล็กๆ 

  สําหรับระเบียบการปิดฉลากแสดงประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ให้ปิดฉลากดงัน้ี หาก

ประเภทแหล่งกาํเนิดสินคา้มีท่ีมาจากหลายประเทศหรือประกอบดว้ยวตัถุดิบท่ีมาจากหลายประเทศ 

ในกรณีท่ีสินคา้ประกอบดว้ยวตัถุดิบชนิดเดียวกนัมาจากหลายประเทศ เช่น เน้ือบด ปลาแซลมอน 

จะตอ้งแสดงประเทศถ่ินกาํเนิดเรียงลาํดบัประเภทสินคา้ตามพยญัชนะ และในกรณีท่ีส่วนประกอบ

หลายประเทศแต่มีการแปรรูปอาหารและมีการเปล่ียนลกัษณะดั้งเดิมจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปิด

ฉลาก และหากประเภทแหล่งกาํเนิดสินคา้มีท่ีมาจากสหรัฐอเมริกให้ปิดฉลากผลิตภณัฑ์แสดง

แหล่งกาํเนิดจากสหรัฐอเมริกา แต่บงัคบัเฉพาะสินคา้ท่ีเล้ียง ปลูก แปรรูปในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 

  3.2.1.2  หน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแลการนาํเขา้อาหารพร้อมปรุง 

  สหรัฐอเมริกามีกฎหมายและระเบียบในการคุม้ครองผูบ้ริโภคสินคา้หลายๆ ประเภท

ด้วยกนั โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีปริมาณการนําเข้าและส่งออกสูงจึงมีการจดัตั้ ง

องค์กรซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมดูแลกระบวนการผลิต แปรรูป และส่งออกไปจาํหน่าย โดยควบคุม

เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารและการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและไม่หลอกลวงผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ีสหรัฐอเมริกายงัไดใ้ช้บงัคบัหลกัเกณฑ์ความปลอดภยัของอาหารระหว่างประเทศอีก

ดว้ย หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีดูแล ออกกฎระเบียบ และบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของ

อาหารทั้งท่ีผลิตภายในประเทศและการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ คณะกรรมการอาหารและ

ยาของสหรัฐอเมริกา (United State Food and Drug Administration: USFDA) เป็นหน่วยงานท่ี

คุม้ครองผูบ้ริโภคมาชา้นานท่ีสุด ทาํหนา้ท่ีสอดส่องดูแล การผลิต การนาํเขา้ การนาํเขา้ การขนส่ง 

การกกัเก็บและการซ้ือขายอาหาร ภายใตก้ารความคุมของกระทรวงสาธารณสุข Department of 

Health and Human Service (DHHS) และ The Public Health Service (PHS) โดยคณะกรรมการ

อาหารและยา มีอาํนาจควบคุมกาํกบัดูแลอาหารทุกชนิด ทั้งท่ีผลิตภายในประเทศและการนาํเขา้มา

จากต่างประเทศ ยกเวน้เน้ือสัตว์และสินค้าปศุสัตว์จะอยู่ภายใต้อาํนาจหน้าท่ีของหน่วยความ
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ปลอดภยัของอาหารและบริการตรวจสอบ (Food Safety and Inspection Service: FSIS) ซ่ึงเป็น

หน่วยงานหน่ึงของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (United State Department of Agriculture: 

USDA)  

  หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลเร่ืองความปลอดภยัของอาหารโดยตรง คือ Center for Food 

Safety and Applied Nutrition (CFSAN) เป็นหน่วยงานหน่ึงของ FDA มีหนา้ท่ีหลกัคือ ดูแลความ

ปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหาร และส่วนประกอบต่างๆ ท่ีพฒันาข้ึนมาจากชีววิทยา เสนอระบบ

การจดัการเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อให้มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค รวมทั้ง

การควบคุมการแสดงฉลากอาหารและเคร่ืองสาํอาง ควบคุมดูแลความปลอดภยัของอาหารเสริม  

  นอกจากน้ี กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตร และสํานกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาของสหรัฐอเมริกา ยงัเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลการส่งออกสินคา้อาหารและสินคา้เกษตรของ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงมีขั้นตอนในการส่งออกสินคา้ของสหรัฐอเมริกามีหลกัการท่ีแตกต่างสาํหรับการ 

จาํหน่ายสินคา้ในประเทศกบัการจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ ตามขั้นตอนดงัน้ี 

  ขั้นตอนแรก ตรวจสอบขอ้กาํหนดในการนาํเขา้ท่ีใช้บงัคบักบัสินคา้ทัว่ไปและสินคา้

เฉพาะรายการท่ีกาํหนดโดยสหรัฐอเมริกา 

  ขั้นตอนท่ีสอง ตรวจสอบวา่สินคา้ท่ีผลิตเป็นไปตามขอ้กาํหนดสินคา้นาํเขา้ 

  ขั้นตอนท่ีสาม เม่ือไดรั้บใบอนุญาตอยา่งถูกตอ้งแลว้สามารถนาํสินคา้เขา้ได ้

  เอกสารสําหรับการขนส่งตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสหรัฐอเมริกา ขอ้กาํหนดของ

ประเทศคู่คา้ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางตามความตอ้งการของประเทศ คู่คา้ เง่ือนไขของการสินคา้ 

วธีิการชาํระเงินและวธีิการในการขนส่ง ทั้งน้ี แมว้า่ประเทศคู่คา้จะมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึง

บางประเทศกาํหนดให้มีเอกสารต่างๆ เพิ่มข้ึนเพื่อการบริหารจดัการตามกฎหมายการนาํเขา้สินคา้ 

เช่น การประเมินทางดา้นภาษี การป้องกนัอนัตรายจากโรคและศตัรูพืช ในบางประเทศกาํหนดให้

ตอ้งมีใบเรียกเก็บสินคา้ ใบตราส่ง ใบรับรองสุขอนามยัสําหรับพืชและผลผลิตจากพืช ใบรับรอง

อนามยัสําหรับสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์จากสัตว ์รายการสินคา้ท่ีบรรจุและใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ 

โดยอาจมีขอ้กาํหนดในการขนส่งสินคา้อย่างอ่ืนได ้เช่น การบรรจุหีบห่อและการติดฉลากสินคา้

และกฎหมายในการนาํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ 

  ขอ้กาํหนดในการนาํเขา้สินคา้ทัว่ไปของสหรัฐอเมริกาเป็นไปตาม Shipper’s Export 

Declaration เอกสารทัว่ๆ ไปตามท่ีกาํหนดใน Bioterrorism Act of 2002 และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ส่วนขอ้กาํหนดในการนาํเขา้สินคา้เกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามขอ้มูล

ข่าวสารสาํหรับการส่งออกและขอ้กาํหนดของประเทศคู่คา้ซ่ึงมีความหลากหลายซ่ึงไดร้วบรวมไว้

โดย USDA และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  3.2.1.3  อาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

  เม่ือสหรัฐอเมริกาประกาศใชก้ฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ใน

วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปฏิรูประบบการควบคุมความปลอดภยัของ

อาหารเพิ่มเติมจาก The Federal Food Drug, and the Cosmetic Act 1938 และยงัเพิ่มอาํนาจให้

คณะกรรมการอาหารและยาเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎระเบียบต่างๆ กบัผูป้ระกอบการและตรวจ

กระบวนการผลิตสินค้าให้เข้มงวดมากข้ึน เพื่อเน้นให้การควบคุมเป็นมาตรการเชิงป้องกัน 

(Preventive Measure) แทนการตอบโตภ้ายหลงัเกิดปัญหา  

  กฎหมาย FSMA ใหใ้หอ้าํนาจแก่คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ต่อไปน้ี 

  มีอาํนาจในการกาํหนดและบงัคบัใชม้าตรฐานสินคา้ผกัผลไมส้ด (Fresh Produce) และ

ส่วนประกอบวตัถุดิบ (Raw Ingredient) ร่วมกบักระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา FSIS และยงัมี

อาํนาจปรับปรุงขอ้กาํหนดความปลอดภยัดา้นอาหาร มาตรฐาน HACCP รวมถึงการปรับปรุงระบบ 

ระเบียบการจดทะเบียนการคา้  

  มีอาํนาจในการตรวจสอบและปฏิบติัตาม เช่น อาํนาจในการเขา้ถึงเอกสาร โดยสามารถ 

เรียกตรวจเอกสารของผูป้ระกอบการได ้รวมถึงผลวเิคราะห์จากหอ้งปฏิบติัการขนส่ง และหลกัฐาน 

การปฏิบติัตามมาตรฐาน HACCP ซ่ึงผูป้ระกอบการต้องรักษาเอกสารนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

นอกจากน้ียงัเพิ่มความรับผดิชอบของผูน้าํเขา้ ในการรับรองผูจ้ดัส่งสินคา้จากต่างประเทศวา่ สินคา้

มีความปลอดภยั มีการควบคุมเชิงป้องกนั อยา่งเพียงพอ 

  มีอาํนาจในการติดตามและตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารและฟาร์มในประเทศ รวมทั้ง

ใหอ้าํนาจตดัสินในการบงัคบัเรียกคืนสินคา้แทนผูผ้ลิตและระงบัทางทะเบียน 

  มีอาํนาจในการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น จดัทาํความตกลง หรือแผนงานความ

ร่วมมือดา้นเทคนิคเพื่อแบ่งปันขอ้มูลเชิงรุกกบัประเทศคู่คา้ 

  สําหรับกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาภายใตก้ฎหมายว่าด้วยการตลาดผลผลิต

การเกษตร Agricultural Marketing Act ซ่ึงกฎหมายให้อาํนาจ USFDA หลายประการ ไดแ้ก่ การ

กาํหนดระบบเกรด ระบบตรวจสอบ และระบบให้ใบรับรองคุณภาพของสินคา้เกษตร เช่น ระบบ

เกรดของอาหาร AMS-562 (ค.ศ. 1975) หลกัการใหเ้กรดจะพิจารณาแยกต่างหากจากตวัสินคา้นั้นๆ 

ทั้งน้ี การปฏิบติัตามระบบเกรดไม่มีลกัษณะบงัคบัแต่เป็นความสมคัรใจ และปัจจุบนั USFDA ไดมี้

ระบบเกรดในอาหารจาํพวกนมเนย ผลไม ้ไข่ สัตวปี์ก เน้ือสัตว ์ฝ้ายและยาสูบ เป็นตน้ 

  นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหาร Food Safety Modernization Act หรือ Food Safety Bill ข้ึน

เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย Federal Food, Drug and Cosmetic Act ดา้นความปลอดภยัของอุปทาน 
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อาหารของสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระคญัต่อไปน้ี 

  1) มาตรการดา้นการควบคุมป้องกนั 

       (1)  กฎหมาย FSMA กาํหนดให้เจา้ของ ผูด้าํเนินการ หรือตวัแทนของโรงงานผลิต

อาหารทั้งในสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศท่ีส่งออกสินคา้สู่สหรัฐอเมริกา ต่ออายุการจดทะเบียน

โรงงานผลิตสินคา้ทุกๆสองปี แทนการจดทะเบียนคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว หากโรงงานหรือผู ้

ส่งออกไม่ไดจ้ดทะเบียนในช่วงเวลาดงักล่าว สินคา้จะถูกปฏิเสธการนาํเขา้จากสหรัฐอเมริกา 

        (2)  ภายหลงัจากจดทะเบียนหากมีเหตุให้เช่ือไดว้า่สินคา้นั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสุขอนามยัของผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการอาหารและยาสามารถเพิกถอนใบ

ทะเบียนของโรงงานผลิตอาหารนั้นได ้

        (3)  คณะกรรมการอาหารและยาสามารถกาํหนดใหผู้ผ้ลิตอาหารระบุและประเมินค่า

ความอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสถานประกอบการ รวมไปถึงการวางระบบและการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนในกระบวนการผลิต ทั้งน้ีโรงงานผลิตอาหารจะตอ้งมี

แผนงานในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยแผนดงักล่าวจะตอ้งมีขั้นตอนปฏิบติัท่ีแสดงให้

เห็นวา่สามารถท่ีจะป้องกนั หรือลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนใหมี้ความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 

        (4)  FSMA กาํหนดให้คณะกรรมการอาหารและยากาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสุดท่ีใช้

วทิยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อการผลิตท่ีปลอดภยัของผลิตผลทางการเกษตร โดยมาตรฐานเหล่านั้น

จะตอ้งคาํนึงทั้งความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีเกิดจากมนุษย ์ และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

ดว้ย เช่น ปัญหาจากดิน สัตว ์และนํ้าในบริเวณเพาะปลูก 

        (5) คณะกรรมการอาหารและยาสามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากผูผ้ลิตหรือผูส่้งออก

อาหารได ้เช่น ในกรณีเกิดการ Recall หรือ Re-Inspection 

  2) มาตรการดา้นการตรวจสอบและปฏิบติัตามขอ้กาํหนด กล่าวคือ กฎหมาย FSMA จะ

เน้นการตรวจสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัและโรงงานผูผ้ลิตจะตอ้งมีความรับผิดชอบในการผลิต

สินคา้ท่ีปลอดภยั ทั้งน้ี คณะกรรมการอาหารและยาจะดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายโดย 

       (1)  ใชท้รัพยากรดา้นการตรวจสอบใหเ้หมาะกบัลกัษณะของความเส่ียง 

        (2)  ใชว้ธีิการตรวจสอบใหม่ๆใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

        (3)  เพิ่มความถ่ีในการตรวจสอบโรงงานตามท่ีกฎหมายให้อาํนาจ ภายใตก้ฎหมาย 

FSMA โรงงานผลิตอาหารในประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบไม่น้อยกวา่ 1 

คร้ัง ภายในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนั้น 

       (4)   คณะกรรมการอาหารและยาสามารถปฎิเสธการนาํเขา้อาหาร ถา้โรงงานผลิตใน

ต่างประเทศไม่อนุญาตให ้USFDA ทาํการตรวจสอบ 
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  3) มาตรการดา้นความปลอดภยัอาหารนาํเขา้ 

        (1)  กฎหมายฉบบัใหม่น้ี ไดเ้พิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการอาหารและยา 

ใหส้ามารถควบคุมดูแลการนาํเขา้อาหารจาํนวนมากท่ีส่งเขา้มายงัสหรัฐอเมริกาจากหลายๆประเทศ 

ในแต่ละปี ประมาณ 15 เปอร์เซ็นตข์องแหล่งอาหารในสหรัฐอเมริกาไดม้าจากการนาํเขา้ 

        (2)  กาํหนดใหผู้น้าํขา้วของสหรัฐอเมริกาเป็นผูรั้บรองและยืนยนัวา่ อาหารท่ีนาํเขา้มี

ความปลอดภยั (ไม่มีส่ิงปลอมปนหรือเป็นของปลอม) และไดม้าตรฐาน 

        (3)  ผูน้าํเขา้ตอ้งรับผิดชอบตามแผนงานโครงการ (Foreign Supplier Verification 

Program: FSVP) ซ่ึงอาหารท่ีไม่อยูใ่น FSVP จะถูกหา้มการนาํเขา้ 

        (4)  คณะกรรมการอาหารและยา สามารถกาํหนดการรับรองโดยใชเ้กณฑ์ความเส่ียง

เป็นพื้นฐานวา่อาหารนาํเขา้นั้นเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัความปลอดภยัดา้นอาหาร 

        (5)  คณะกรรมการอาหารและยามีอาํนาจในการแต่งตั้งใหเ้จา้หนา้ท่ี ทั้งโดยตรงหรือ 

โดยออ้ม (ผา่นทางการรับรอง) ของบุคคลท่ีสามเพื่อใหก้ารรับรองความปลอดภยัดา้นอาหาร 

  4) มาตรการดา้นการตอบสนองต่อความปลอดภยัอาหาร 

        (1)  USFDAจะกาํหนดชนิดอาหารท่ีมีความเส่ียงสูงภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีกฎหมาย 

FSMA มีผลบงัคบัใช ้

        (2)  USFDAสามารถเรียกคืนสินคา้อาหารได ้(Recall) 

        (3)  USFDAสามารถสั่งใหก้กักนัสินคา้อาหารท่ีมีฉลากไม่ถูกตอ้งได ้

        (4)  USFDAสามารถหา้มไม่ใหโ้รงผลิตอาหารท่ีถูกระงบัใบทะเบียนกระจายสินคา้ 

  5) มาตรการดา้นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

        (1)  กฎหมายฉบบัใหม่เนน้ความสาํคญัในการความร่วมมือท่ีมีอยูร่ะหวา่งหน่วยงาน

ดา้นความปลอดภยัของอาหารในสหรัฐอเมริกามีความเขม้แข็งข้ึน และผลกัดนัให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งอาทิ รัฐบาลกลาง รัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถ่ิน ชนเผ่า และต่างประเทศ บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกนัดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพ 

        (2)  เสริมสร้างความสามารถในแผนการความปลอดภยัของอาหารในสหรัฐอเมริกา 

และเกิดการพฒันาการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภยัของอาหาร และอาํนาจในการให้เงิน

ช่วยเหลือสําหรับการ อบรม ควบคุม ตรวจสอบ และการสร้างขีดความสามารถของห้องทดลอง

และแผนงานดา้นความปลอดภยัของอาหารอ่ืนๆ ดว้ย 

  3.2.1.6  มาตรการในการลงโทษ 

  กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงของสหรัฐอเมริกาไดก้าํหนดให้

ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต ผูแ้ปรรูป และผูจ้าํหน่ายสินคา้อาหารตอ้งปิดฉลากอาหารบนสินคา้ให้ถูกตอ้ง 
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ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง (The Federal Food, Drug and Cosmetic Act) และ

กฎหมายวา่ดว้ยการปิดฉลากแสดงขอ้มูลโภชนาการ The Nutrition Labeling and Education Act 

1990 และ The Dietary Supplement Act 1994 กาํหนด นอกจากน้ียงัมี ระเบียบการปิดฉลากอาหาร

ก่อภูมิแพ ้(Food Allergen Labeling) ตามกฎหมาย The Food Allergen Labeling and Consumer 

Protection Act โดยจะกาํหนดให้การปิดฉลากสินคา้อาหารท่ีประกอบไปดว้ยส่วยผสมของโปรตีน

ซ่ึงไดม้าจากกลุ่มอาหารซ่ึงถือเป็นตน้เหตุหลกัของโรคภูมิแพจ้าํนวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ นม ไข่ สัตวน์ํ้ า 

สัตวน์ํ้ าประเภทมีเปลือกหุ้มแข็ง เมล็ดถัว่ประเภท Tree nuts แป้งสาลี และถัว่เหลือง อาหารเหล่าน้ี

จะตอ้งแสดงขอ้มูลเก่ียวกับส่วนผสมดงักล่าวเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภค โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบัการแปรรูปของอาหารและมีส่วนผสมของกลุ่มอาหารก่อภูมิแพด้งักล่าวจะตอ้ง 

ติดฉลากคาํวา่ “Contains” อยูห่นา้ช่ือชนิดของช่ืออาหารก่อภูมิแพ ้(Food allergen) นั้นๆ 

  ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎหมายเก่ียวกบัการปิดฉลากแสดงประเทศแหล่งกาํเนิด

สินคา้ (Country of Origin) ภายใต ้The Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (Farm 

Bill 2002) กาํหนดให้ผูค้า้ปลีกตอ้งให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัแหล่งกาํเนินของสินคา้

ทุกประเภทท่ีเขา้ข่ายเป็น สินคา้เกษตร/ปศุสัตว ์(เน้ือววั เน้ือแกะ และเน้ือหมู) สินคา้ประมง (สัตว์

นํ้ า และสัตวน์ํ้ ามีเปลือก) สินคา้เกษตรท่ีเน่าเสียง่าย (ผกั และผลไม)้ และถัว่ลิสง ถัว่สด ถัว่อบเนย 

ถัว่คลุกเกลือ ถัว่ปรุงรส และถัว่กระป๋อง ยกเวน้ อาหารท่ีเปล่ียนแปลงสภาพเน่ืองจากกระบวนการ

แปรรูป เช่น การอบ รมควนั อบแห้ง เป็นตน้ และผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุรวมกบัผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนหรือ

ผสมรวมกับส่วนผสมท่ีเป็นอาหารชนิดอ่ืน กฎหมายดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้

ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต ผูแ้ปรรูป และผูค้า้ปลีกมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสินคา้ และ

นาํเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งลงบนฉลากสินคา้อาหาร ซ่ึงหากฝ่าฝืนเจา้หนา้ท่ีจากกระทรวงเกษตร และ 

คณะกรรมการอาหารและยา มีอาํนาจยึดหรืออายดัสินคา้อาหารนั้นเพื่อนาํไปตรวจสอบ หากพบวา่

อาหารนั้นไม่ปลอดภยัมีการปนเป้ือนของสารเคมีหรือเช้ือโรคก็จะถูกสั่งหา้มไม่ใหผ้ลิตหรือนาํเขา้ 

 3.2.2 ประเทศญ่ีปุ่น 

  ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีให้ความสําคญักบัคุณภาพอาหารเป็นอยา่งมาก โดยเล็งเห็น

ถึงคุณภาพชีวติของประชากรในประเทศเป็นหลกั การใหค้วามปลอดภยัและเป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค 

  3.2.2.1  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้อาหารพร้อมปรุง 

  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยัของอาหารของญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ 34

34 

                                                 
34  ศิรินุช คูเจริญไพบูลย.์  (2552).  การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่ นด้านความปลอดภัยของ

อาหาร.  หนา้ 31-37.  
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  1) กฎหมายสุขอนามยัอาหาร (Food Sanitation Law) ตราข้ึนโดยกระทรวงสาธารณสุข 

แรงงานและสวสัดิการของญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1947 เพื่อบรรเทาและแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยั

ของอาหารท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กาํหนดให้ห้ามผลิต ขาย นาํเขา้ 

อาหารรวมไปถึงสินคา้ประเภทสารปรุงแต่ง เคร่ืองใช้กบัอาหาร หีบห่อ บรรจุภณัฑ์และของเล่น

สําหรับเด็กเล็กท่ีเป็นอนัตราย ครอบคลุมทั้งผลิตภณัฑ์ภายในประเทศและผลิตภณัฑ์นาํเขา้โดย

ผลิตภณัฑ์ในประเทศจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานดา้นความปลอดภยัของอาหารของ

ทอ้งถ่ินก่อนจาํหน่าย ส่วนสินค้านําเขา้นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามยัอาหาร ณ 

หน่วยกกักนัท่ีสนามบินหรือท่าเรือ 

  ปัญหาด้านความปลอดภยัของอาหารเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรง

มากยิง่ข้ึนประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

การคา้เสรี การเกิดโรคชนิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของเช้ือโรคทาํให้ผูบ้ริโภคมีความ

เส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายและเกิดความกงัวลใจอย่างมากในการบริโภคอาหารท่ีผลิตข้ึนท่ามกลาง

สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั รัฐบาลญ่ีปุ่นไดพ้ิจารณาปรับปรุงกฎหมายสุขอนามยัอาหาร โดยได้

นาํหลกัการวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) หลกัการเปิดเผยขอ้มูล การป้องกนัอนัตรายจาก

การบริโภคอาหารตามแฟชัน่ การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมในมาตรการตามความสมคัรใจ

และร่วมมือกบัภาครัฐในดา้นต่างๆ มาใช ้นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการ

ญ่ีปุ่นไดมี้การปรับเปล่ียนระบบในการตรวจสอบและความคุมสารเคมีซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณและ

ชนิดของสารเคมีใหเ้ขม้งวดมากข้ึน  

  2)  กฎหมายมาตรฐานคุณภาพสินคา้เกษตรของญ่ีปุ่น (Japanese Agricultural Standard: 

JAS) มาตรฐานคุณภาพสินคา้เกษตรของญ่ีปุ่นจดัทาํข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 เพื่อกาํหนดระบบ

มาตรฐานสินคา้เกษตรทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิตและวตัถุดิบท่ีใช้ โดยครอบคลุมถึง

สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม อาหาร ป่าไม ้ปศุสัตวแ์ละประมง ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเขา้ข่ายบงัคบัใช้ระบบ 

JAS จะถูกกาํหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไมแ้ละประมง ตวัแทนผูป้ระกอบการ

ผูบ้ริโภคและผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ และในปี ค.ศ. 1970 มีการเพิ่มเติมระบบการติดฉลาดแสดง

คุณภาพสินคา้เกษตรข้ึนใชอี้กระบบเพื่อกาํหนดมาตรฐานการแสดงคุณภาพสินคา้ โดยผูผ้ลิตระบุ

ช่ือและแหล่งท่ีมาของสินคา้ รวมไปถึงท่ีอยู่สําหรับติดต่อผูจ้าํหน่ายสินคา้ กฎหมายน้ีมีการแกไ้ข

ปรับปรุงอีกหลายคร้ังเพื่อให้มีความทนัสมยัและเกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคสูงสุด นอกจากน้ียงัมี

การปรับโทษของผูฝ่้าฝืนระเบียบการติดฉลากหรือแสดงฉลากเท็จให้รุนแรงมากข้ึน ซ่ึงปัญหา

ความปลอดภยัของอาหารท่ีพบหลายๆ คร้ังนั้นมีสาเหตุจากการแสดงฉลากเทจ็หรือฉลากหลอกลวง

ผูบ้ริโภคของผูป้ระกอบการจึงไดมี้การแกไ้ขกฎหมายให้เขม้งวดข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัพบวา่มี
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ผูป้ระกอบการจาํนวนมากท่ียงัฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการหละหลวมจากการ

ทาํงานของเจา้หนา้ท่ี ดงันั้นจึงไดมี้การแกไ้ขกฎหมายใหเ้ขม้งวดกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐมากข้ึน 

  3) กฎหมายป้องกนัโรคระบาดในสัตวแ์ละกฎหมายป้องกนัโรคพืช (The Domestic 

Animal Infections Disease Control, Plant Protection Law) กฎหมายทั้งสองฉบบับงัคบัใชโ้ดย

กระทรวงเกษตร ป่าไมแ้ละประมงเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคพืช แมลงศตัรูพืช และโรค

ระบาดจากสัตวซ่ึ์งอาจเกิดข้ึนจากการนาํเขา้สินคา้เกษตรและสินคา้ปศุสัตวจ์ากต่างประเทศ โดย

ห้ามนาํเขา้สินคา้บางชนิด เช่น สินคา้จากประเทศท่ีมีโรคติดต่อในสัตวอ์ย่างรุ่นแรงหรือเกิดการ

ระบาดของแมลงศตัรูพืช กาํหนดให้สินคา้ทั้งแปรรูปและสดตอ้งถูกตรวจสอบ ณ ด่านกกักนัพืช 

และด่านกกักนัโรคสัตว ์โดยสินคา้ท่ีจะเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ ณ ด่านกกักนัไดน้ั้นจะตอ้งมี

เอกสารรับรองดา้นสุขอนามยัจากหน่วยงานของประเทศผูส่้งออกประกอบมิเช่นนั้นจะไม่สามารถ

เขา้สู่การตรวจสอบดงักล่าวได้ และภายหลงัผ่านการตรวจสอบดงักล่าวแลว้สินคา้สินคา้ทั้งหมด

ตอ้งถูกตรวจสอบความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัตามกฎหมายสุขอนามยัอาหารอีกคร้ังจึงจะไดรั้บ

อนุญาตให้นาํเขา้ประเทศญ่ีปุ่นได ้สําหรับสินคา้ท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบนั้นบางส่วนอาจสามารถ

นาํไปผา่นกระบวนการท่ีกาํหนดไวอี้กคร้ังแลว้จึงทาํการตรวจสอบอีกคร้ังไดแ้ต่ถา้ไม่สามารถทาํได้

หรือมีความเส่ียงก็จะถูกส่งกลบัประเทศตน้ทางหรือทาํลายหรือทิ้ง 

  4) กฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ์ (Product Liability Law: PL Law) กฎหมายความ

รับผดิในผลิตภณัฑถู์กพฒันาข้ึนโดยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปตะวนัตกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 

เน่ืองจากเกิดปัญหาดา้นความปลอดภยัและคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตข้ึนเป็นจาํนวนมากในช่วงการ

ปฏิวติัอุตสาหกรรม รัฐบาลมีการพิจารณากฎหมาย โดยเน้นการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคให้

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีตน้แบบจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม

สหภาพยโุรป หลกัการพื้นฐานของกฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดในผลิตภณัฑ์ของญ่ีปุ่น คือ ตอ้งการ

ให้ผู ้บริโภคมีฐานะในระบบตลาดเท่าเทียมกับผู ้ประกอบการ และให้ผู ้ประกอบธุรกิจเป็น

ผูรั้บผิดชอบภาระในการนําสืบเม่ือเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสินของผูบ้ริโภค โดย

กาํหนดให้ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความบกพร่อง แมค้วามบกพร่องดงักล่าว

จะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูผ้ลิตก็ตาม  

  5) กฎหมายพื้นฐานดา้นความปลอดภยัของอาหาร (The Basic Food Safety Law) การ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้อาหาร เช่น การพฒันาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการผลิต การเกิดโรงชนิดใหม่ การคา้ท่ีขยายตวั เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

สร้างความปลอดภยัและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั ปรับปรุง

แกไ้ขระเบียบดา้นความปลอดภยัของอาหารให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการนาํ
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เทคโนโลยีสมยัใหม่และหลกัการวิเคราะห์ความเส่ียงใช้ในการตรวจสอบ คน้ควา้วิจยั โดยอา้งอิง

ขอ้มูลในระดบันานาชาติ จดัตั้งคณะกรรมาธิการความปลอดภยัของอาหารเพื่อทาํหน้าท่ีประเมิน

ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของอาหารให้คาํปรึกษาพร้อมทั้ งแลกเปล่ียนข้อมูลด้านความ

ปลอดภยัของอาหารกบัหน่วยงานต่างๆ ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภครวมถึงเตรียมการรับมือกบั

ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยเร่งด่วน นอกจากน้ียงักําหนดให้ผูบ้ริโภคจะต้องรักษา

ผลประโยชน์ของตนเองดว้ย 

  6) กฎหมายสืบแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ (Food Traceability Law) กฎหมายการสืบ

ยอ้นกลบัแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของอาหารนั้นๆ 

ไดก่้อนการเลือกซ้ือหรือบริโภคซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมากอีกทางหน่ึง ซ่ึงระยะแรกเป็น

การตรวจยอ้นของเน้ือสัตวต่์อมาจึงมีการปรับใชก้บัสินคา้เกษตร สินคา้ประมง 

  3.2.2.2  หน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแลการนาํเขา้อาหารพร้อมปรุง 

  แนวทางการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศญ่ีปุ่นอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดหนา้ท่ีในการดูแล

ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีให้ไดรั้บความปลอดภยัและความเป็นธรรมจากการบริโภคสินคา้

และบริการต่างๆ โดยใชม้าตรการดา้นกฎหมายของรัฐเป็นกฎเกณฑ์ เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคพื้นฐาน (The Consumer Protection Fundamental Law) ท่ีไดก้าํหนดให้รัฐมีหนา้ท่ีกาํหนด

กฎหมาย นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อใชคุ้ม้ครองผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความปลอดภยั  

  ประเทศญ่ีปุ่นใชร้ะบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยัของอาหารแบบระบบ

บูรณาการ (Integrated System) ตามท่ีสาํนกังานอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกาํหนด (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ท่ีไดแ้บ่งลกัษณะหน่วยงานการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสินคา้เกษตรและสินคา้อาหารไว ้3 รูปแบบ เพื่อสร้างความเขม้แข็งในการ

ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหาร ไดแ้ก่ ระบบหลายหน่วยงาน 

(Multiple Agency System) ระบบหน่วยงานเดียว (Single Agency System) และระบูรณาการ 

(Integrated System) ซ่ึงเป็นระบบท่ีเนน้การบรรลุประสิทธิผลโดยมีการร่วมมือและประสานงาน

กนัระหว่างหน่วยงานตลอดห่วงโซ่ผลิตอาหาร แบ่งการดาํเนินงานเป็น 4 ระดบัไดแ้ก่ 1)  การ

กาํหนดนโยบายและมาตฐาน 2)  การประสานงานในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ 3)  การ

ตรวจสอบและการบงัคบัใช ้และการบงัคบัใช ้และ 4) การส่ือสารใหค้วามรู้ศึกษาฝึกอบรม  

  3.2.2.3  อาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  

  ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีใหค้วามสาํคญัต่อสุขภาพของประชากรภายในประเทศของ

ตนเองมากท่ีสุดประเทศหน่ึง โดยเฉพาะการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้และบริการ 

สาํหรับความปลอดภยัของอาหารก็เช่นเดียวกนั ประเทศญ่ีปุ่นจึงนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัของตนเอง
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มาใช้กบัการตรวจสอบกบัสินคา้อาหาร โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบหลายหน่วยงานและมี

อาํนาจหนา้ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการ (Ministry of Health, Labor and Welfare)  

เป็นหน่วยงานท่ีดูแลด้านความปลอดภยัของอาหารโดยตรง โดยจะออกกฎเกณฑ์กาํหนดและ

ประกาศบงัคบัใชก้ฎหมายหรือมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  กระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of 

Japan: MAFF) ดูแลการนาํเขา้พืช สัตวแ์ละผลิตภณัฑ์ กาํหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพและฉลาก

ของผลิตภณัฑ ์กาํหนดมาตฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  คณะกรรมาธิการดา้นความปลอดภยัอาหาร (Food Safety Council: FSC) เป็นองคก์ร

อิสระทาํหนา้ท่ีประเมินความเส่ียง สืบหาขอ้มูล กาํหนดมาตรการชัว่คราวหากอาหารมีอนัตราย มี

ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และทาํหนา้ท่ีแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นความเส่ียงระหวา่งหน่วยงาน

หลกัดงักล่าว รวมทั้งวางนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและนาํไปปฎิบติั 

  3.2.2.4  มาตรการในการลงโทษ 

  ความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุงของญ่ีปุ่นอยู่ภายใต้กฎหมาย ดังน้ีกฎหมาย

สุขอนามยัอาหาร (Food Sanitation Law) ซ่ึงกาํหนดให้ห้ามผลิต ขาย นาํเขา้อาหารรวมถึงสารปรุง

แต่งท่ีใช้กับอาหาร หีบห่อ บรรจุภัณฑ์และของเล่นสําหรับเด็กท่ีเป็นอันตราย ทั้ ง ท่ีผลิต

ภายในประเทศและนาํเขา้ โดยสินคา้เหล่านั้นจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานดา้นความ

ปลอดภยัของอาหารของทอ้งถ่ินก่อนจาํหน่าย ส่วนสินคา้นาํเขา้นั้นจะตอ้งผา่นการตรวจสอบดา้น

สุขอนามยัอาหาร ณ หน่วยกกักนัท่ีสนามบินหรือท่าเรือ นอกจากน้ียงัมีฎหมายมาตรฐานคุณภาพ

สินคา้เกษตรของญ่ีปุ่น (Japanese Agricultural Standard: JAS) กาํหนดระบบมาตรฐานสินคา้

เกษตรทั้งในดา้นคุณภาพ กระบวนการผลิตและวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตอาหาร และเพิ่มระบบการติดฉลาด

แสดงคุณภาพสินคา้ใหร้ะบุช่ือ แหล่งท่ีมาของสินคา้ และท่ีอยูส่าํหรับติดต่อผูจ้าํหน่ายสินคา้ รวมทั้ง

การให้ผูบ้ริโภคสามารถสืบคน้แหล่งท่ีมาของอาหารไดต้ามกฎหมายสืบแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ ์  

(Food Traceability Law) 

  สาํหรับกฎหมายป้องกนัโรคระบาดในสัตวแ์ละกฎหมายป้องกนัโรคพืช (The Domestic 

Animal Infections Disease Control, Plant Protection Law) กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกบัความปลอดภยั

ของอาหาร (The Basic Food Safety Law) ท่ีใชค้วบคุมสําหรับการนาํเขา้สินคา้ประเภทปศุสัตวจ์าก

ต่างประเทศ หากผูป้ระกอบการท่ีนาํเขา้สินคา้ประเภทปศุสัตวเ์พื่อแปรรูปเป็นอาหารพร้อมปรุง

จะต้องอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายฉบบัน้ี และจากการศึกษาระบบตลาดพบว่า ผูบ้ริโภคมีความ

ต้องการบริโภคสินค้าประเภทปศุสัตว์เท่าเทียมกับความต้องการของผูป้ระกอบการ ซ่ึงทาํให ้                

DPU



93 
 

  

ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูมี้ความรับผิดชอบภาระในการนําสืบเม่ือเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ   

ทรัพยสินของผูบ้ริโภค ส่งผลใหป้ระเทศญ่ีปุ่นมีการประกาศใชก้ฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ ์

(Product Liability Law) เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหาย 

 3.2.3 สหภาพยโุรป 

  สหภาพยโุรป (European Union: EU) เป็นการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกต่างๆ ประกอบ 

ไปด้วยชาติสมาชิกทั้งส้ิน 27 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม บลัแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอร์แลนด์ อิตาลี 

ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย 

สโลวเีนีย สเปน สวเีดน และสหราชอาณาจกัร โดยเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีลกัษณะเป็นตลาด

เดียวซ่ึงประเทศสมาชิกทั้งหมดตอ้งเคารพและปฏิบติัตามหลกัการอยา่งเคร่งครัด 

  3.2.3.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้อาหารพร้อมปรุง 

  จากวกิฤตการณ์ดา้นความปลอดภยัอาหารท่ีสร้างความเดือดร้อนและมีความรุนแรงท่ีสุด

ในรอบ 10 ปีทุกประเทศทัว่โลก ตั้งแต่วิกฤตซึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่น แผน่ดินถล่มท่ีมาเลเซีย พายุใต้

ฝุ่ นและพายหิุมะในประเทศแถบยุโรป รวมถึงอุทกภยัในประเทศไทย ทาํห้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

ไม่วา่จะเป็นการปนเป้ือนของสารเคมีทั้งในพืชผกัและเน้ือสัตว ์รวมถึงการดดัแปลงทางพนัธุกรรม 

(Genetically Modified Organisms: GMOs) ของส่วนประกอบอาหารซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ

การบริโภคหรือมีผลกระทบในเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดด้าํเนินการสรุป

ภาพรวมสถานะความปลอดภยัอาหารภายในสหภาพยุโรป รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

กฎระเบียบเก่ียวกบัสุขอนามยัอาหารกบัภาวะความปลอดภยัอาหารในสหภาพยุโรปเพื่อดาํเนินการ

ปรับปรุงและสร้างระบบท่ีสามารถรับประกนัความปลอดภยัใหก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และชดัเจนเพื่อนาํไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานกลางสาํหรับประสมาชิก 

  1)  หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความปลอดภยัอาหาร  

   (1)  The Farm to Table เป็นกฎระเบียบท่ีควบคุมดูแลภาคเกษตรและผูป้ระกอบการ

อาหารขั้นสุดทา้ยก่อนถึงผูบ้ริโภค 

   (2)  Primary Responsibility of Food Producer ความรับผิดชอบขั้นตน้ของผูผ้ลิต

อาหาร โดยใช้ระบบตรวจสอบอาหารท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยั ซ่ึงอาจจะมีการบงัคบัให้ใช้

ระบบ Hazard Analysis Critical and Control Point (HACCP) สําหรับการผลิตอาหารซ่ึงแผนงาน

การตรวจสอบระบบน้ีไดมี้การนาํมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ แต่ยงัไม่มีการบงัคบั

ใชใ้นบางกรณี เช่นในโรงฆ่าสัตว ์ทั้งน้ี ระบบดงักล่าวจะควบคุมการทาํงานทุกขั้นตอนโดยจะมีการ
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ตรวจเช็คคุณภาพอาหาร สําหรับเกษตรกรได้มีการเสนอให้ใช้รหัสสินค้า (Code of Goods 

Conduct) เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (3)  Traceability ระบบการสืบคน้แหล่งท่ีมาสําหรับอาหารและส่วนผสมอาหาร

เพื่อให้การสืบค้นแหล่งท่ีมาของอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องใช้ระบบสืบค้น

แหล่งท่ีมาในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหารซ่ึงหมายเลขท่ีระบุในตวัสินคา้สามารถสืบค้นถึง

บริษทัผูผ้ลิตได ้ในทางกลบักนัผูผ้ลิตสามารถถอนสินคา้กลบัคืนจากตลาดไดเ้ม่ือพบว่าสินคา้ของ

ตนเป็นอนัตรายต่อสุขภาพผูบ้ริโภค 

   (4)  การเพิ่มเติมกฎหมายสําหรับอาหารท่ีมาจากสัตวซ่ึ์งเป็นกรณีกาํหนดกฎหมาย

สุขอนามยัอาหารเฉพาะดา้น เช่น เน้ือหรือการผลิตสินคา้ประเภทเน้ือ สินคา้ประเภทปลา สินคา้

ประเภทนมต่างๆ ซ่ึงเป็นจุดประสงคร์ะยะยาว ทั้งน้ี เม่ือมีการกาํหนดกรอบการทาํงานของระบบ 

HACCP จะทาํใหก้ารดาํเนินงานปรับใชไ้ดดี้มากยิง่ข้ึน ในขณะเดียวกนักฎระเบียบใหม่จะทาํให้ลด

การติดเช้ือหรือปนเป้ือนจากซากสัตวห์รือจากการฆ่าสัตวใ์หน้อ้ยลง 

   (5)  การควบคุมทางดา้นสัตวท่ี์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการเสนอการรวมกฎ

ขอ้บงัคบัในเร่ืองดงักล่าวกาํหนดความรับผิดชอบโดยใชห้ลกั Farm to Fork เป็นพื้นฐานสําคญั 

ทั้งน้ี จะทาํให้ระบบการตรวจสอบขั้นตอนในการควบคุมต่างๆ ให้ทนัสมยัมากยิ่งข้ึนทั้งก่อนและ

หลงัการฆ่าสัตวต์ามท่ีไดมี้การเสนอใน White Paper 

   (6)  การปรับปรุงและทาํให้มาตรฐานสุขภาพของสัตวดี์ข้ึน โดยจะมีการรวบรวม

กฎเกณฑก์ลางเป็นเร่ืองเดียวกนั 

  2) มาตรการ SPS ของสหภาพยโุรป 

  มาตรการ SPS หมายถึงมาตรการดา้นความปลอดภยัในสินคา้เกษตรและอาหารท่ีบงัคบั

ใชภ้ายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คาํสั่งต่างๆ เพื่อปกป้องอนัตรายและความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

ต่อชีวติ หรือสุขอนามยัของคนสัตว ์(รวมทั้งสัตวน์ํ้ า) หรือพืช มาตรการ SPS ของสหภาพยุโรปนั้น

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ขององคก์ารการคา้โลก (World Trade Organisation –WTO) วา่ดว้ยความตก

ลงดา้นสุขอนามยั (Sanitary and Phytosanitary Agreement – APSA) ปี 1994 ในเจรจาการคา้รอบ 

Uruguay Round ซ่ึงอนุญาตให้ประเทศสมาชิก WTO สามารถออกมาตรการ SPS ท่ีจาํเป็นในการ

ควบคุมการนาํเขา้สินคา้เกษตรและอาหารโดยวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีจะ

เกิดข้ึนกบัคน สัตว ์หรือพืชในประเทศของตนเองได ้มาตรการ SPS ของสหภาพยุโรป แบ่งไดเ้ป็น 

2 ส่วนหลกั 

   (1)  สุขอนามยั (Sanitary) ไดแ้ก่ มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหาร 

(Food Safety) และสุขอนามยัของอาหาร (Food Hygiene) 
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  ความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) สหภาพยุโรปไดก้าํหนดกรอบแผนปฏิบติัการ

ใหญ่วา่ดว้ยเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ภายใตช่ื้อ 

สมุดปกขาววา่ดว้ยความปลอดภยัของอาหาร (White Paper on Food Safety) ซ่ึงถือไดว้่าเป็น

ธรรมนูญท่ีใหญ่ท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัอาหารของสหภาพยุโรป และเป็นจุดเปล่ียนแปลง

คร้ังสําคญัในการปฏิรูปนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารของ

สหภาพยุโรป สมุดปกขาวกาํหนดแผนงานต่างๆ ไวม้ากกวา่ 80 แผนงาน ซ่ึงครอบคลุมประเด็น

เร่ืองอาหารสัตว ์สุขภาพสัตว ์ สวสัดิภาพสัตว ์สุขอนามยัอาหาร สารตกคา้งและการปนเป้ือน 

อาหารแบบใหม่ สารเสริม ส่ิงปรุงแต่งรสหรือกล่ิน บรรจุภณัฑ์ และการฉายรังสี แก่นสารท่ีสําคญั

ประการ หน่ึงในสมุดปกขาวคือการเสนอให้มีการออกกฎระเบียบทัว่ไปวา่ดว้ยอาหาร (General 

Food Law) ของสหภาพยุโรป ซ่ึงไดอ้อกเป็นกฎระเบียบเรียบร้อยแลว้คือ Regulation (EC) No 

178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the 

general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety 

Authority and laying down procedures in matters of food safety (ขอ้มูลจาก สํานกังานท่ีปรึกษา

เกษตร ประจาํสหภาพยโุรป) นอกจากน้ี กฎระเบียบทัว่ไปวา่ดว้ยอาหาร (General Food Law) ยงัได้

เสนอให้มีการจดัตั้ง European Food Safety Authority (EFSA) ข้ึนเพื่อให้คาํปรึกษาทางดา้น

วิทยาศาสตร์และดา้นเทคนิค ในกรณีเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร ทั้งน้ีกฎระเบียบน้ียงัได้

กล่าวถึงภาวะฉุกเฉินและการจดัการในภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้อาหาร โดยหากพบว่ามี  

สินคา้อาหารใดในตลาดของสหภาพยุโรป หรือมีสินคา้อาหารใดท่ีนาํเขา้มาจากประเทศท่ีสามได้

เกิดให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย ์ประชากรในสหภาพยุโรป 

คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถท่ีจะกาํหนดมาตรการเร่งด่วนในทันที เพื่อดาํเนินการป้องกัน

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนนั้นได ้หรือกาํหนดข้ึนจากการร้องขอของประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศ

หน่ึง เน่ืองจากประเทศสมาชิกท่ีไดรั้บความเสียหายเพียงประเทศเดียวจะไม่สามารถจดัการภาวะ

ฉุกเฉินนั้นไดโ้ดยลาํพงัจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของประเทศสมาชิกทั้งหมด ทั้งน้ี หากสินคา้

ดงักล่าวผลิตข้ึนในสหภาพยโุรปจะตอ้งถูกหา้มวางจาํหน่ายในทอ้งตลาดหรือห้ามใชสิ้นคา้ดงักล่าว 

และตอ้งมีมาตรการชัว่คราวข้ึนมารองรับทนัที หากสินคา้ดงักล่าวนาํเขา้มาจากประเทศท่ีสาม 

จะตอ้งถูกสั่งระงบัการนาํเขา้และตอ้งมีมาตรการชั่วคราวข้ึนมารองรับทนัทีเช่นกนั (ขอ้มูลจาก 

สํานกังานท่ีปรึกษาเกษตร ประจาํสหภาพยุโรป) เช่นกรณีในการระบาดของไขห้วดันกในสัตวปี์ก

ในเอเชีย เม่ือปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมาธิการยุโรปไดอ้อกประกาศการห้ามนาํเขา้ไก่สดแช่แข็งจาก

ไทย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียท่ีมีการระบาดของโรคไขห้วดันก ผา่นกฎระเบียบ Decision 

2004/122/EC ซ่ึงไดมี้การขยายเวลาการห้ามนาํเขา้ดงักล่าวจนถึงปัจจุบนั (มีนาคม พ.ศ. 2550) ใน
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ดา้นกฎระเบียบดา้นสุขอนามยั (Hygiene Package) เป็นการประมวลกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

สุขอนามยัอาหาร (Food Hygiene) ซ่ึงแต่เดิมเคยกระจดักระจายอยูใ่นกฎระเบียบต่างๆ ให้มาอยูเ่ป็น

หมวดหมู่ในอนุกรมเดียวกนั เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม Hygiene Package ซ่ึงอาจมีความเก่ียวขอ้งกบั

การส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารของประเทศท่ีสามได ้

   (2)  สุขอนามยัพืช (Phytosanitary) ไดแ้ก่ Plant Health, Plant Quarantine 

  การป้องกนัสุขอนามยัของพืชในสหภาพยุโรปจากโรคพืช (Plant Health) และจากพืชท่ี

มีการปนเป้ือนของเช้ือโรคต่างๆ (Plan Quarantine) เป็นส่วนสําคญัอีกส่วนหน่ึงของมาตรการ SPS 

สหภาพยุโรปไดอ้อกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการนาํเขา้พืชจากประเทศท่ีสามท่ีเคร่งครัด ซ่ึงก่อนท่ี

พืช (ซ่ึงหมายถึงผกัและผลไมด้ว้ย) จะไดรั้บการอนุญาตใหน้าํเขา้มายงัสหภาพยุโรปจาํผา่นขั้นตอน

การตรวจสอบและเป็นตอ้งมี Phytosanitary Certificate หรือ Plant Passport ท่ีออกให้หน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบ (Competent Authority) ของประเทศผูส่้งออก ในส่วนของประเทศไทย คือ กรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลกัเกณฑ์ของ International Plant Protection 

Convention ก่อน นอกจากนั้น สหภาพยโุรปยงัเฝ้าระวงัการซ้ือขายและการใชย้าปราบศตัรูพืชอยา่ง

เขม้งวด อาทิไดอ้อกกฎระเบียบเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตกคา้งสูงสุด (Maximum Residue Levels : 

MRLs) ของยาปราบศตัรูพืชบางรายการในพืช 

   (3)  กฎระเบียบควบคุมการติดฉลากสินคา้อาหารภายในสหภาพยุโรป มีหลกัเกณฑ์

บงัคบัใหผู้ป้ระกอบการปฎิบติัดงัน้ี 

  กาํหนดให้มีการบงัคบัติดฉลากแสดงประเทศแหล่งกาํเนิด (Country of Origin) บน

เน้ือสัตว ์ปลา สัตวปี์ก ผลิตภณัฑ์จากนม ผกั ผลไมส้ด ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบเพียงชนิดเดียว 

(Single-Ingredient Product) และอาหารแปรรูปท่ีมีส่วนประกอบมาจากเน้ือสัตว ์สัตวปี์กหรือปลา

  กาํหนดให้เปล่ียนแปลงกฎระเบียบเดิมเพียงเล็กน้อยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ขอ้มูลบน

ฉลากอาหารท่ีบงัคบัใชก้บัฉลากอาหารทุกชนิด” (Mandatory Nutrition Information) เช่น ช่ือสินคา้ 

รายช่ือส่วนประกอบ วนัท่ีควรบริโภคก่อน และวธีิการใช ้โดยกาํหนดให้ขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งถูกแสดง

ไวด้า้นหนา้บรรจุภณัฑ ์

  บงัคับเพิ่มเติมให้มีการแสดง “ข้อมูลทางโภชนาการท่ีสําคัญ” (Key Nutrition 

Information) บนฉลากสินคา้อาหารทุกชนิด ไดแ้ก่ ปริมาณพลงังาน ไขมนัทั้งหมด ไขมนัอ่ิมตวั 

คาร์โบไฮเดรต นํ้ าตาลและเกลือ (โดยเฉพาะปริมาณพลงังานซ่ึงถือเป็นขอ้มูลทางโภชนาการท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุด ทาง MEPs จึงกาํหนดขอ้บงัคบัเพิ่มเติมวา่ตอ้งแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจน) สําหรับ

การแสดงขอ้มูลทางโภชนาการอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจ เช่น โปรตีน ไฟเบอร์ ไขมนัแปรรูปท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ 
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  กาํหนดขอ้คดัคา้นการนาํระบบสีจราจรมาใชบ้นฉลากอาหาร (Traffic Light Label) เพื่อ

บ่งบอกวา่ระดบัของไขมนั ไขมนัอ่ิมตวั นํ้ าตาลและเกลือในอาหารมีความเหมาะสมต่อการบริโภค

หรือไม่ เน่ืองจากระบบดงักล่าวไม่มีหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์มารองรับและอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความสับสน  

  กาํหนดใหร้ะบุส่วนประกอบบนฉลากสินคา้อาหารไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงการ

เขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคจากขอ้มูลบนผลิตภณัฑ ์หรือป้องกนัการเขา้ใจผดิวา่เป็นอาหารอีกชนิดหน่ึง 

  การคดัคา้นขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดว่า ตวัอกัษรท่ีแสดงขอ้มูลบนฉลากสินคา้อาหารตอ้งมี

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 3 มิลลิเมตร แต่ MEPs เสนอว่าการแสดงขอ้มูลบนฉลากควรจะตอ้งอ่านง่าย 

(Legibility) และเสนอใหค้ณะกรรมาธิการยโุรปร่างแนวทางในการแสดงขอ้มูลบนฉลากให้อ่านได้

ง่าย สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ประกอบดว้ยวสัดุนาโนควรแสดงขอ้มูลดงักล่าวไวบ้นฉลากอยา่งชดัเจน 

  3) กฎระเบียบควบคุมการติดฉลากสินคา้อาหารในการระบุส่วนผสมท่ีมีความเส่ียง

ก่อให้เกิดอาการแพ ้เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมาธิการยุโรปไดตี้พิมพป์ระกาศ

กฎระเบียบ Commission Directive 2007/68/ EC of 27 November 2007 amending Annex IIIa to 

Directive 2000/13/ EC of the European Parliament and of the Council as regards certain food 

ingredients ใน EU Official Journal L 310 Volume 11 เพื่อตราใช้เป็นกฎหมายแลว้อยา่งเป็น

ทางการ ซ่ึงกฎระเบียบใหม่น้ีเป็นกฎระเบียบกลางว่าดว้ยการแกไ้ขกฎระเบียบเดิม (Commission 

Directive 2005/26/ EC ในเร่ืองของการติดฉลากสินคา้อาหาร ในส่วนของภาคผนวก ท่ี 3 a (Annex 

IIIa) ของ Directive 2000/13/ EC  

  การแกไ้ขกฎระเบียบเป็นการแกไ้ขในส่วนของภาคผนวก ท่ี 3 a (Annex IIIa) ของ 

Directive 2000/13/ EC ซ่ึงเป็นส่วนท่ีกาํหนดรายช่ือของส่วนประกอบท่ีจาํตอ้งมีการระบุในฉลาก 

เน่ืองจากเป็นส่วนประกอบท่ีถือว่ามีความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอาการแพ ้(Allergic Reactions) แก่

ผูบ้ริโภค และมีส่วนประกอบยอ่ยท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของการติดฉลากสาร

ก่อภูมิแพ ้โดยมีรายละเอียดของการแกไ้ขส่วนประกอบ ดงัน้ี 

  (1) ธญัพืชท่ีมีส่วนผสมของกลูเตน ยกเวน้การติดฉลากสําหรับ wheat-based glucose 

syrups including dextrose, wheat-based maltodextrins, glucose syrups based on barley, cereals 

used for making distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other 

alcoholic beverages 

  (2) อาหารทะเล ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากอาหารทะเล 

  (3) ไข่ ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากไข่ 

  (4) ปลา ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากปลา ยกเวน้การติดฉลากสาํหรับ fish gelatine  
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used as carrier for vitamin or carotenoid preparations และ fish gelatine or Isinglass used as fining  

agent in beer and wine 

  (5) ถัว่ลิสง ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากถัว่ลิสง 

  (6) ถัว่เหลือง ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากถัว่เหลือง ยกเวน้การติดฉลากสําหรับ 

fully refined soybean oil and fat,  natural mixed tocopherols (E 306), natural D-alpha tocopherol, 

natural D-alpha tocopherol acetate, natural D-alpha tocopherol succinate from soybean sources,  

vegetable oils derived phytosterols and phytosterol esters from soybean sources, plant stanol ester 

produced from vegetable oil sterols from soybean sources  

  (7) นม ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากนม ยกเวน้การติดฉลากสําหรับ why used for 

making distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other alcoholic 

beverages, lactitol  

  (8) ถัว่เปลือกแข็งต่างๆ ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากถัว่เปลือกแข็ง ยกเวน้การติด

ฉลากสําหรับ nuts used for making distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit 

drinks and other alcoholic beverages  

  (9) ผกัข้ึนฉ่าย ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผกัข้ึนฉ่าย  

  (10)  มสัตาด ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากมสัตาด  

  (11)  งา ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากงา  

  (12)  ซลัไฟท ์

  (13)  ถัว่ Lupin ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากถัว่ Lupin 

  (14)  สัตวน์ํ้ าประเภทหอยและปลาหมึกครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากสัตวน์ั้นดว้ย 

  3.2.3.2  หน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแลอาหารส่งออกพร้อมปรุง 

  หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการบงัคบัใชแ้ละติดตามการประสานงานเพื่อใหมี้ การคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค (Directorate – General on Health and Consumer Protection), สํานกังานอาหารและ

อนามยัสัตว ์(Food and Veterinary Office : FVO) และหน่วยงานท่ีสําคญัภายใต ้White Paper ซ่ึงมี

สถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลรับผดิชอบในดา้นประเมินความเส่ียง คือ องคก์รความ

ปลอดภยัของอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority) ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานท่ีมีลกัษณะ

โดดเด่นเป็นเอกภาพทําให้มีการบริหารและควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากขอบเขตอาํนาจความรับผดิชอบทั้งการบริหารความเส่ียง การประเมินความ

เส่ียง ตลอดจนการดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจะยงัคงอยู่ภายใตก้ารตดัสินใจของคณะกรรมาธิการ

ยโุรป คณะมนตรีและรัฐสภายโุรปเป็นหลกัซ่ึงประเทศสมาชิกทั้งหมดจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัอยา่ง
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เคร่งครัด และสําหรับระบบบูรณาการ (Integrated System) ท่ีประเทศต่างๆ ให้ความสําคญัต่อการ

ปรับปรุงองคก์รบริหารและควบคุมเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคนั้น จะพบวา่การปรับปรุง

หน่วยงานต่างๆ ท่ีสาํคญัของแต่ละประเทศจะมุ่งเนน้ในการเพิ่มบทบาทของหน่วยงานให้มีลกัษณะ

ของความเป็นองค์กรเบ็ดเสร็จหรือก่ึงเบ็ดเสร็จท่ีมีการบริหารงานท่ีให้อิสระของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งดา้นการควบคุมและตรวจสอบ การให้การรับรอง หรือการประเมินความเส่ียงทาํให้

สามารถดาํเนินการจดัการบริหารและควบคุมสินคา้เกษตรและอาหารได้อย่างครบวงจรและลด

ภาระในการแกปั้ญหา โดยเนน้ป้องกนัการปนเป้ือนอาหาร ณ แหล่งผลิตตั้งแต่ไร่นา และป้องกนั

การเจือปนของวตัถุเจือปนอาหารซ่ึงเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

  3.2.3.3  อาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  

  European Food Safety Authority จึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีความโปร่งใสและมีประ

สิทธาพ ประกอบไปดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหาร โดยทาํ

หนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลดา้นสุขอนามยัอาหารจากแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บความเช่ือถือทั้งจากในและนอก

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งจากองคก์ารระหวา่งประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และทาํหนา้ท่ี

ประเมินความเส่ียงของความปลอดภยัจากการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค (Risk Assessment) และ

ให้คาํแนะนําด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยอาหาร และเผยแพร่ข้อมูลด้าน

สุขอนามยัอาหารสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง 

  3.2.2.4  มาตรการในการลงโทษ 

  ความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงของสหภาพยุโรปอยู่ภายใตร้ะเบียบของสมุดปก

ขาว (White Paper) วา่ดว้ยความปลอดภยัอาหารของสหภาพยุโรป ซ่ึงมีการกาํหนดมาตรการ SPS 

กล่าวคือมาตรการด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารท่ีบังคับใช้ภายใต้กฎหมาย 

กฎระเบียบ ประกาศ คาํสั่งต่างๆ เพื่อปกป้องอนัตรายและความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อชีวิต หรือ

สุขอนามยัของคนสัตว ์นอกจากน้ียงัมี กฎระเบียบทัว่ไปวา่ดว้ยอาหาร (General Food Law) ท่ีมีการ

จดัตั้ง European Food Safety Authority (EFSA) ข้ึนเพื่อให้คาํปรึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และดา้น

เทคนิค ในกรณีเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร และกาํหนดภาวะฉุกเฉินและการจดัการภาวะ

วกิฤติ โดยหากพบวา่มีสินคา้อาหารในสหภาพยุโรป หรือท่ีนาํเขา้มาจากประเทศท่ีสามไดเ้กิดหรือ

จะก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย ์ คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถท่ีจะกาํหนด

มาตรการเร่งด่วนทนัทีเพื่อป้องกนัอนัตรายนั้น หรือกาํหนดข้ึนจากการร้องขอของประเทศสมาชิก

หน่ึง และหากสินคา้ดงักล่าวผลิตข้ึนในสหภาพยุโรปจะตอ้งถูกห้ามวางจาํหน่ายในทอ้งตลาดหรือ

หา้มใชสิ้นคา้ดงักล่าว ซ่ึงจะมีมาตรการชัว่คราวข้ึนมารองรับทนัที หากสินคา้ดงักล่าวนาํเขา้มาจาก

ประเทศท่ีสาม จะตอ้งถูกสั่งระงบัการนาํเขา้และตอ้งมีมาตรการชัว่คราวข้ึนมารองรับทนัทีเช่นกนั   
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ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อม

ปรุงที่มีผลกระทบต่อการส่งออกอาหารของไทย 

 

  จากการศึกษาความสําคญัของความปลอดภยัของอาหารโดยเฉพาะอาหารพร้อมปรุงซ่ึง

กําลัง เป็นท่ีนิยมของผู ้บริโภคโดยเฉพาะในต่างประเทศ ประกอบกับการศึกษากฎหมาย

ภายในประเทศและกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงทาํให้

พบปัญหาต่างๆ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 

4.1 ปัญหาเกีย่วกบัหน่วยงานทีรั่บรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุง 

  การควบคุมความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงโดยการกาํหนดมาตรฐานต่างๆ ข้ึนมา

อาศยัอาํนาจตามกฎหมายแต่ละฉบบัซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการรับรองยนืยนัมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง จากการศึกษาพบวา่

มีปัญหาท่ีเก่ียวกบัการขอรับมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงของไทยดงัน้ี 

 4.1.1 ปัญหาการปรับใชม้าตรฐาน ISO 22000  

  มาตรฐาน ISO 22000 เป็นมาตรฐานท่ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้กบัทุกองคก์รท่ีอยู่ใน

ห่วงโซ่อาหารตั้ งแต่ผู ้ผลิตขั้นต้นจนถึงผูบ้ริโภคขั้นสุดท้าย หรือตั้ งแต่ฟาร์มจนถึงผู ้บริโภค 

มาตรฐานดงักล่าวจึงมีความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย ปัญหาจากการปรับใชม้าตรฐาน 

ISO 22000 มีดงัน้ี 

  1) ความตั้งใจของผูบ้ริหารในสถานประกอบการ โดยส่วนใหญ่หากไม่มีความมุ่งมัน่

หรือเข้าใจระบบมาตรฐานท่ีต้องการนํามาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการมกัทาํให้เกิดการ

ยอมรับและการเปล่ียนแปลงไดย้าก 

  2) ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานประกอบการ พบว่า บุคลากรท่ีเพิ่งจบ

การศึกษาจะไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการคุณภาพ และไม่มีประสบการณ์ใน

การวิเคราะห์อนัตรายของอาหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทาํให้กาํหนดมาตรการควบคุมไม่ไดผ้ล

ส่งผลใหเ้ป็นภาระของผูป้ระกอบการท่ีจะพฒันาและปลูกฝังความรู้เร่ืองคุณภาพต่อบุคคลกร 

  3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินซ่ึงเห็นไดว้่าธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะไม่มีปัญหาเร่ือง

ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมินมากนกั แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หากมีการจดัทาํมาตรฐาน 
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หลายระบบจะมีค่าใชจ่้ายในการจดัทาํระบบค่อยขา้งสูง 

  4) ผูป้ระกอบการขาดขอ้มูลข่าวสารหรือแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 4.1.2 ปัญหาจากการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9000  

  มาตรฐาน ISO 9000 น้ีเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพเพื่อพฒันาและยกระดบับริหารงาน 

โดยเน้นการสร้างคุณภาพภายในองค์กร มีการตรวจสอบติดตามระบบผ่านทางเอกสารเพื่อสร้าง

ความมัน่ใจวา่ผูป้ระกอบการสามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์สินคา้นั้นอยา่งมีคุณภาพ โดย ISO 9000 

น้ีได้นํามาใช้ในอุตสาหกรรมไทยคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2534 ตามประกาศของสํานักมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม “อนุกรมมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 

ไอเอสโอ 9000” และถึงแมว้่ามาตรฐาน ISO 9000 จะไม่ไดเ้ป็นมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร

โดยตรง แต่ก็เป็นมาตรฐานท่ีใชต้รวจสอบวา่กฎระเบียบดา้นอาหารไดถู้กนาํมาใชก้บัอุตสาหกรรม

อาหารอยา่งเหมาะสมทาํให้มัน่ใจไดว้่าอาหารนั้นมีความปลอดภยั ทั้งน้ีทั้งนั้นผูป้ระกอบการยงัมี

อุปสรรคและปัญหาเก่ียวกบัการขอรับรองมาตรฐานน้ี กล่าวคือ 

  ปัญหาทางกฎหมายท่ีสําคญัคือ การไม่มีกฎหมายบงัคบัให้ผูป้ระกอบการเขา้ระบบ

มาตรฐาน ISO 9000 ซ่ึงเป็นมาตรการภาคความสมคัรใจท่ีผูป้ระกอบการแต่ละรายจะขอการรับรอง

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และยงัไม่มีแนวโนม้ในการบงัคบัตามกฎหมายทาํให้ผูป้ระกอบการส่วน

ใหญ่ไม่สนใจท่ีจะจดัทาํมาตรฐาน ISO 9000 น้ี นอกจากน้ียงัมีปัญหาทางตน้ทุนอีกดว้ย กล่าวคือใน

การขอรับรองมาตรฐาน ISO 9000 มีค่าใช้จ่ายสูงในการดาํเนินการ เน่ืองจากผูป้ระกอบการตอ้ง

ปรับปรุงการผลิตของโรงงานให้เขา้สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากลทาํให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน อนั

เน่ืองมาจากการเตรียมขั้นตอนการทาํงาน คู่มือการทาํงาน และงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ี

สําหรับผูป้ระกอบการท่ีอยู่พื้นท่ีต่างจงัหวดัจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเขา้มาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี

ส่วนกลางในกรุงเทพมหานครอีกดว้ย และยงัอาจประสบปัญหาความล่าชา้ในการรับรองมาตรฐาน

ใหก้บัผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงจะทาํใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารนั้นๆ ไม่สามารถวางจาํหน่ายได ้

 4.1.3 ปัญหาจากการปรับใชร้ะบบ Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ของไทย

ไดแ้ก่ 

  1) อุปสรรคจากนโยบาย กฎระเบียบของรัฐคือรัฐบาลยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในการ

บงัคบัใชร้ะบบ HACCP ภายในประเทศ  

  2) อุปสรรคจากผูป้ระกอบการ คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถานประกอบการขาดความ

เขา้ใจและขาดการสนับสนุนในการจดัทาํระบบในสถานประกอบการ รวมทั้งขาดบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํระบบ HACCP ภายในสถานประกอบการ เน่ืองจากขาดการอบรม 
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และไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

  3) อุปสรรคจากหน่วยงานท่ีปรึกษาและการใชบ้ริการท่ีปรึกษาภาคเอกชน คือ บริษทัท่ี

ใหบ้ริการท่ีปรึกษาแนะนาํยงัมีไม่มากนกั ท่ีปรึกษาขาดประกอบการณ์ ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนใน

การให้คาํปรึกษา และขาดจรรยาบรรณ อกัทั้งราคาค่าบริการให้คาํปรึกษาท่ีค่อนขา้งสูง บางคร้ังท่ี

ปรึกษาให้บริการทั้งให้คาํปรึกษาและตรวจประเมินสถานประกอบการทาํให้เกิดการให้สินบนใน

การอนุญาตมาตรฐาน 

  4) อุปสรรคจากการตรวจประเมินของรัฐ คือ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการ

ควบคุมความปลอดภยัของอาหารมีหลายหน่วยงานและขาดการประสานงานท่ีดีเพื่อให้เกิดแนว

ทางการปฏิบติัท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทาํให้ผูป้ระกอบการสับสนต่อการจดัทาํระบบภายใน

สถานประกอบการ รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบัจาํนวนผูต้รวจประเมินของรัฐไม่เพียงพอและขาดความ

ชาํนาญในการตรวจประเมิน ส่งผลต่อระยะเวลาการรับบริการของผูป้ระกอบการ 

  5) อุปสรรคจาการตรวจประเมินของบริษทัเอกชนและสถาบนัอิสระ คือ ค่าใช้จ่ายใน

การตรวจประเมินค่อนขา้งสูง อีกทั้งผูต้รวจประเมินยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดประสบการณ์

ในระบบ HACCP ขาดขอ้มูลเทคนิคเฉพาะดา้นสาํหรับการตรวจประเมิน 

 4.1.4  ปัญหาจากการปรับใชม้าตราฐาน Good Manufacturing Practice: GMP 

  หลกัการของ GMP จะเป็นระบบจดัการโรงงานขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเส่ียงของการ

ปนเป้ือนทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ในอาหารภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข                 

(ฉบบัท่ี 193) พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 239 พ.ศ. 2544 เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต

และการเก็บรักษาอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 220 พ.ศ. 2544 เร่ืองนํ้ าบริโภค

ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไดมี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบบัท่ี 298 เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อม

บริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวธีิฆ่าเช้ือดว้ยความร้อยโดยวธีิพาสเจอร์ไรส์ ซ่ึงประกาศต่างๆ เหล่าน้ี

ลว้นแต่เป็นแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการผลิตในโรงงานประกอบดว้ยสุขลกัษณะของสถาน

ท่ีตั้งและอาคารผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตท่ีสัมผสักับอาหาร การ

ควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่วตัถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะ บรรจุภณัฑ์ การผลิต การเก็บรักษาไปจน

ส้ินสุดกระบวนการจาํหน่ายซ่ึงถือเป็นกฎหมายประเภทหน่ึงท่ีบงัคบัให้ผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติั

ตาม หากฝ่าฝืนประกาศดงักล่าวท่ีออกตามความในมาตรา 6 (7) แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 

2522 จะมีโทษตามมาตรา 49 โดยผูป้ระกอบการตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  

  จากการศึกษาจึงพบวา่ไม่มีบทบญัญติัทางกฎหมายท่ีบงัคบัให้ผูป้ระกอบการจะตอ้งขอ

รับรองมาตรฐานความปลอดภยั HACCP เพียงแต่กฎหมายกาํหนดใหสิ้นคา้อาหารจะตอ้งมีความ 
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ปลอดภยั มีการช้ีแจงรายละเอียดของส่วนประกอบซ่ึงแสดงออกมาทางฉลาก และมีการรับรอง

ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากการบริโภคสินคา้อาหาร ส่งผลให้หน่วยงานท่ี

ใหก้ารรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารมีหนา้ท่ีพิจารณาคาํขอรับรองจากผูป้ระกอบการ

และพิจารณาตามอาํนาจท่ีมีภายใตก้ฎหมาย ทั้งน้ี เวน้แต่มาตรฐาน GMP ซ่ึงถูกบญัญติัไวใ้ห้เป็น

กฎหมายเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดผลดีต่อคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 

 

4.2  ปัญหาเกีย่วกบัความซ้ําซ้อนของหน่วยงาน 

  จากการศึกษาอาํนาจหนา้ท่ีและการทาํงานของหน่วยงานต่างๆ พบวา่หน่วยงานต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการรับรองความปลอดภยัของอาหารมีการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนกนั กล่าวคืออาํนาจในการ

พิจารณาให้การรับรองความปลอดภยัแยกตามประเภทของอาหารนั้น แมจ้ะเป็นการแบ่งแยกเพื่อ

ความชดัเจนตามกฎหมาย แต่ก็เป็นปัญหาท่ีสําคญัของผูป้ระกอบการท่ีจะยื่นคาํร้องขอเพื่อรับรอง

มาตราฐานเน่ืองจากผูป้ระกอบการตอ้งแยกยื่นขอรับรองมาตรฐานตามประเภทของอาหารต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อาหารพร้อมปรุง 1 ชนิด ประกอบด้วย เน้ือหมู ผกั เคร่ืองเทศ กรณีน้ี

ผูป้ระกอบการจะต้องขอรับรองความสะอาดปลอดภยัของเน้ือหมู ผกั แยกต่างหากจากการขอ

รับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP ทาํให้เกิดความไม่สะดวกและล่าชา้ในการผลิตอาหารออกสู่

ตลาด ซ่ึงหากมีหน่วยงานหน่ึงทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางคอยประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เฉพาะดา้น เช่น รับเร่ืองคาํร้องจากผูป้ระกอบการพร้อมหลกัฐาน เอกสารประกอบ และนาํส่งให้แก่

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานตรวจสอบ จากนั้นให้ส่งผลกลบัมายงัศูนยก์ลางเพื่อแจง้

กลบัไปยงัผูป้ระกอบการต่อไป เป็นตน้ ซ่ึงการทาํงานดงักล่าวย่อมจะอาํนวยความสะดวกให้แก่

ผูป้ระกอบการและทาํให้ผูป้ระกอบการสนใจท่ีจะยื่นคาํร้องขอรับรองมาตรฐานความปลอดภยัได ้

โดยจากการศึกษาอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ ท่ีพบว่าการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

อาหารสรุปการตรวจสอบและมาตรฐานท่ีแต่ละองคก์รสามารถใหก้ารรับรองไดด้งัน้ี  

  คณะกรรมการอาหารและยาจะให้การรับรองเก่ียวกบัอาหาร ไดแ้ก่ อาหารสด อาหาร

แปรรูป อาหารปรุงจาํหน่าย รวมถึงตรวจสอบการปนเป้ือนสารเคมีในอาหารนั้นๆ โดยจะออก

เคร่ืองหมาย อย. และสัญลกัษณ์อาหารปลอดภยัให้แก่ผูป้ระกอบการ รวมถึงการรับรองมาตรฐาน 

GMP และ HACCP ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ียืน่คาํร้อง  

  สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ซ่ึงมีอาํนาจในการพิจารณาและให้

การรับรองความปลอดภยัของอาหารต่างๆ กล่าวคือ สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติจะตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ และการติดฉลากสินคา้เกษตร สินคา้เกษตร

แปรรูปและสินคา้อาหาร ไดแ้ก่มาตรฐานมอก. 9001-2544 (ISO 9001) มาตรฐานมอก. 14001-2548 
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(ISO 14001) มาตรฐานมอก. 18001-2542 มาตรฐาน HACCP ตามมาตรฐานมอก. 7000-2540

มาตรฐาน GMP และ ISO 22000  

  กรมประมง กรมปศุสัตวแ์ละกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีหน้าท่ีตรวจสอบและรับรอง

ผลผลิตและผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการประมง โดยรับรองเป็นมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP 

เช่นเดียวกนั เวน้แต่ สาํนกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงไม่มีอาํนาจใหก้ารรับรองน้ี 

   จากการศึกษาพบวา่หน่วยงานต่างๆ ยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในการบงัคบัให้มาตรฐาน

HACCP ภายในประเทศ และยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํมาตรฐาน HACCP 

แต่หน่วยงานเหล่านั้นได้ให้การรับรองมาตรฐานแก่ผูป้ระกอบการไปบา้งแล้ว ซ่ึงอาจมีความ

บกพร่องเก่ียวกบัการตรวจสอบและการปฏิบติัตามมาตรฐาน HACCP อย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี

ปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจประเมินของเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดการประสานงานท่ีดี

กบัหน่วยงานอ่ืนๆ และผูป้ระกอบการ ส่งผลกระทบต่อการขอรับรองของผูป้ระกอบการทั้งดา้น

เวลาและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการขอรับรอง 

 

4.3  ปัญหาเกีย่วกบัอาํนาจหน้าทีข่องหน่วยงาน 

  อาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบทั้งหมดต่างมีอาํนาจหนา้ท่ีในการให้การรับรอง

มาตรฐานของสินคา้ท่ีต่างกนั กล่าวคือ  

 4.3.1  สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางดา้นมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารจะกาํหนดให้ตรวจสอบ รับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้า

เกษตรตั้งแต่ระดบัไร่จนถึงผูบ้ริโภค โดยมีอาํนาจในการดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐาน

สินคา้เกษตรและกฎหมายอ่ืนๆ เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการตรวจสอบ 

ปรับปรุง ส่งเสริมมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร กาํหนดยุทธศาสตร์ดา้นความปลอดภยัของ

สินคา้เกษตรและอาหาร ประสานงานและเจรจาทางเทคนิคระหวา่งประเทศ รวมถึงมาตรการท่ีมิใช่

ภาษี และประสานงานกบัองคก์ารมาตรฐานระหวา่งประเทศดา้นความปลอดภยัของอาหาร และ

หน้าท่ีสําคัญคือการรับรองการตรวจสอบมาตฐานของผู ้ประกอบการ และเป็นศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ และตอ้งปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

  จากการสาํรวจพบวา่มีเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางทั้งหมดไดจ้ริง 

โดยเฉพาะการให้ข้อมูลกับผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้ต้องการความรู้ มีเพียงการเผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศทางอิเตอร์เน็ตเท่านั้น ทาํใหก้ารทาํงานไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งองคก์ร 

 4.3.2  กรมวชิาการเกษตร มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการดูแลพืช โดยการศึกษา วิจยั และพฒันาพืช

ให้ได้พนัธ์ุดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ ทดสอบ 
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ตรวจสอบ รับรองและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัดิน นํ้ า ปุ๋ย พืชและวสัดุการเกษตรเพื่อให้การส่งออก

สินคา้มีคุณภาพ โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีในการศึกษา คน้ควา้ วจิยั ทดลองและพฒันาวิชาการเกษตรดา้น

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัพืช การให้บริการดา้นวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองและคาํแนะนาํ การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการและเอกชน และดาํเนินการอ่ืนตามท่ี

รัฐมนตรีกาํหนดซ่ึงเห็นไดว้า่กรมวชิาการเกษตรไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานท่ีตอ้งให้การรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภยัของอาหาร แต่ต้องทาํการศึกษา วิจยั ทดลองเพื่อพฒันาพืชเกษตรและถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่เจา้หน้าท่ีและเอกชน ซ่ึงหากมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพื่อรักษาการคงรูปของอาหารให้มี

อายนุานและไม่เน่าเสียจะเป็นผลดีกบัผูป้ระกอบการอาหารพร้อมปรุงเหล่าน้ีได ้ 

  จากการสาํรวจพบวา่มีการสุ่มตรวจ ศึกษา และ วจิยัเพื่อพฒันาพนัธ์ุพืชตามวตัถุประสงค์

ของการจดัตั้งองค์กรจริง แต่ยงัขาดการประสานงานระหว่างองค์กรเพื่อเผยแพร่กระจายขอ้มูล

การศึกษาเหล่านั้นไปยงัหน่วยงานต่างๆ ทาํใหเ้กิดการกระจุกตวัของความรู้เพียงแค่หน่วยงานเดียว 

 4.3.3  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าท่ีศึกษา คน้ควา้ สํารวจวิจยั วิเคราะห์

และทดลอง เก่ียงกบังานวิชาการทุกสาขาวิชาการประมงตลอดจนทาํการส่งเสริมสนบัสนุนและ

พฒันาอาชีพท่ีเก่ียวกบัการประมง และมีอาํนาจในการปฏิบติังานตามกฎหมายเก่ียวกบัการประมง 

การคุม้ครองสัตวป่์า การส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม และวตัถุอนัตราย ทาํการสํารวจ วิเคราะห์ วิจยั แหล่ง

ทาํการประมงในน่านนํ้ าไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมและพฒันาอาชีพประมง และปฏิบติังาน

ตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด เห็นไดว้า่กรมประมงเป็นอีกหน่วยงานท่ีพฒันา ทดลอง เก่ียวกบัการประมง

แต่มิได้เป็นหน่วยงานท่ีรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุง หากแต่เป็น

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีศึกษา วิจยั พฒันาดา้นวิชาการท่ีเก่ียวกบัการประมงและถ่ายทอดให้แก่ส่วน

ราชการอ่ืนๆ และประชาชน 

  จากการสํารวจ กรมประมงเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีมีการทาํวิจยั ศึกษาพนัธ์สัตวน์ํ้ าเพื่อ

ขยายพนัธ์ุ และอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลอย่างเป็นระบบทาํให้หน่วยงาน

ต่างๆ ไม่รับทราบความรู้ใหม่ๆ ท่ีไดจ้ากการวจิยัได ้

 4.3.4  กรมปศุสัตว์ จะดําเนินการเก่ียวกับการจัดทาํแผนปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์และ

สุขอนามยั ประเมินผล ให้คาํปรึกษา แนะนาํและควบคุมการดาํเนินงานตามกฎหมาย โดยมีอาํนาจ

หน้าท่ีในการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ ดาํเนินการกาํกบั

ดูแล ให้คาํปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของปศุสัตว์อาํเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 

  จากการสาํรวจกรมปศุสัตวจ์ะเนน้เร่ืองการเผยแพร่โรคติดต่อ การควบคุมโรคติดต่อเพื่อ

ความปลอดภยัของเน้ือสัตวท่ี์จะมาบริโภค แต่ยงัขาดการเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งจริงจงั  และวธีิป้องกนั  
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ใหก้บัประชาชน รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.3.5  สํานักงานคุ้มครองผูบ้ริโภคมีอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 กาํหนดให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอาํนาจ

และหนา้ท่ีในการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ดาํเนินการเก่ียวกบั

สินคา้ท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค แจง้หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียแก่สิทธิของผูบ้ริโภค และให้คาํปรึกษาและแนะนําแก่

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คาํสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

รวมทั้งวางระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และสอดส่องเร่งรัด

พนกังานเจา้หนา้ท่ี ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมาย

กาํหนด ตลอดจนเร่งรัดพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหด้าํเนินคดี  

  หนา้ท่ีสําคญัคือการดาํเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค โดยคณะกรรมการ

คุ้มครองผูบ้ริโภคสามารถดําเนินการแทนผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายและร้องเรียนมายงั

สาํนกังานได ้ทั้งน้ียงัมีอาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่น รับรองสมาคม การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

เก่ียวกบันโยบายและมาตรการในการคุม้ครองผูบ้ริโภค และพิจารณาให้ ความเห็นในเร่ืองใดๆ ท่ี

เก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภค และการปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด นอกจากน้ี

สํานกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นหน่วยงานท่ียืนยนัและรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร

อีกดว้ย 

  จากการสํารวจคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นหน่วยงานกลางท่ีรับเร่ืองร้องทุกข์

จากผูบ้ริโภคและจากพิจารณาส่งต่อไปยงัคณะกรรมการพิจารณาเฉพาะเร่ืองไป แต่ขั้นตอนการ

ดาํเนินงานท่ีไม่เท่ียงตรง ทาํให้เกิดความล่าช้าในการติดตามเร่ืองร้องเรียน ประกอบกบัเจา้หน้าท่ี

บางท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการไดห้รือให้ไดแ้ต่เจา้หน้าท่ีมีความขดัแยง้ซ่ึงขอ้มูล

ระหว่างกนัเอง ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน เช่น เจา้หน้าท่ีรายหน่ึงแจง้ให้ผูป้ระกอบการปิด

ฉลากบนอาหารพร้อมปรุงก่อนจาํหน่าย แต่เจา้หน้าท่ีอีกท่านแจง้ว่าอาหารพร้อมปรุงไม่บงัคบัให้

ปิดฉลาก เป็นตน้ ดงันั้นจึงควรให้การฝึกอบรมความรู้แก่เจา้หน้าท่ีโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญเป็น

ประจาํ 

 4.3.6  คณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจในการปกป้องคุม้ครองสุขภาพประชาชนจากการ

บริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยผลิตภณัฑ์สุขภาพเหล่านั้นตอ้งมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยั มี

การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอ้งด้วยเพื่อให้ประชาชนไดบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ี

ปลอดภยัและสมประโยชน์ โดยมีอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา 

เคร่ืองสําอาง วตัถุอนัตราย วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เคร่ืองมือแพทย ์
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การใชส้ารระเหย และกฎหมายอ่ืน  การพฒันาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดําเนินการบังคบัใช้

กฎหมาย การกาํกบัดูแล ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ การโฆษณา รวมทั้งผลอนัไม่

พึงประสงคข์องผลิตภณัฑ์ และศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี และระบบงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ตลอดจนส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริโภคให้มีศกัยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ

ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั และคุม้ค่า รวมทั้งการร้องเรียนของผูบ้ริโภค พฒันาและส่งเสริมการ

ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

  จากการสาํรวจพบวา่คณะกรรมการอาหารและยามีการปฏิบติังานในเชิงรุกจริง โดยการ

สํารวจ สุ่มตรวจ ผูป้ระกอบการเพื่อวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความปลอดภยั 

แต่อยา่งไรก็ดีคณะกรรมการอาหารและยายงัขาดการเผยแพร่ขอ้มูลเชิงวิชาการ กรณีศึกษาท่ีไดจ้าก

การสุ่มตรวจสาํรวจของตนใหแ้ก่ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทราบ 

 

4.4  ปัญหาเกีย่วกบัมาตรการการลงโทษ 

  ผูป้ระกอบการท่ีกระทาํผิดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหาร ซ่ึงเป็น

สาเหตุให้ผูบ้ริโภคมีความเส่ียงต่อโรคภยัจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั ผูป้ระกอบการราย

นั้นตอ้งไดรั้บโทษสาํหรับการกระทาํผดิของตนและตอ้งเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดว้ย อยา่งไร

ก็ดีถึงแมจ้ะมีมาตรการการลงโทษแลว้ก็ตาม จากการศึกษายงัพบวา่มีปัญหาเก่ียวกบัมาตรการการ

ลงโทษเหล่านั้น ดงัจะกล่าวไดต่้อไปน้ี 

 4.4.1  ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการลงโทษทางแพง่ 

  มาตรการลงโทษทางแพ่งโดยปกติแลว้เป็นมาตรการท่ีใช้สําหรับเยียวยาผูเ้สียหายหรือ

ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการบริโภคอาหารพร้อมปรุง จากการศึกษาพบปัญหา

ตามกฎหมายต่างๆ ดงัน้ี  

  1)  ความรับผดิตามสัญญาเก่ียวกบัความชาํรุดบกพร่องของทรัพยสิ์นท่ีขายตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยผ์ูข้ายไม่ตอ้งรับผิดหากผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคไดรู้้อยูแ่ลว้วา่ในเวลาซ้ือขายมี

ความชาํรุดบกพร่องหรือควรจะไดรู้้หากใช้ความระมดัระวงั หรือความชาํรุดบกพร่องนั้นไดเ้ห็น

ประจกัษ์แลว้ในเวลาส่งมอบและผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภครับเอาทรัพยสิ์นนั้นไวโ้ดยมิไดอิ้ดเอ้ือน ตาม

หลกักฎหมายในมาตรา 473 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

  ข้อยกเวน้ดังกล่าวน้ีเสมือนเป็นข้ออ้างให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่อ้างว่าผูซ้ื้อหรือ

ผูบ้ริโภคไดรั้บเอาทรัพยสิ์นนั้นไวแ้ลว้โดยมิไดอิ้ดเอ้ือนหรือผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัให้

เพียงพอในการรับเอาสินคา้นั้นไป ขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวน้ีจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบแก่ผูป้ระกอบการ  
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  นอกจากน้ีแลว้กฎหมายยงัไม่ไดก้าํหนดวิธีท่ีตอ้งรับผิดเอาไว ้ทาํให้การรับผิดเพื่อความ

ชาํรุดบกพร่องของสินคา้ตอ้งพิจารณาตามความมุ่งหมายของสัญญา เช่นหากสัญญากาํหนดเร่ือง

คุณภาพของสินคา้ การรับผิดเพื่อความชาํรุดบกพร่องจะตอ้งรับผิดต่อคุณภาพของสินคา้ อาทิ การ

จดัหาสินคา้ใหม่ เป็นตน้ แต่หากสัญญาใดมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชเ้งิน ความรับผิดเพื่อความชาํรุด

บกพร่องนั้นอาจกระทาํโดยการชดใชค้่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินได ้ 

  อย่างไรก็ดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดตาม

มาตรา 420 นัน่เอง กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั 

สามารถฟ้องร้องเอาผิดกบัผูป้ระกอบการหรือผูข้ายอาหารนั้นได ้แต่ผูบ้ริโภคมีภาระท่ีตอ้งพิสูจน์

ถึงความเสียหาย รวมทั้งนาํสืบพยานหลกัฐานทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์วา่ความชาํรุดบกพร่องเกิดจาก

ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของการผลิต ดงันั้น หลกัการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยด์งักล่าวจึงไม่สามารถให้ความคุม้ครองและเยียวยาผูเ้สียหายท่ีเกิดจากสินคา้ชาํรุด

บกพร่องไดจ้ริง   

  อน่ึง การฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษเพิ่มเติม

จากค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ศาลอาจจะสั่งให้ผูป้ระกอบการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายเพียงอย่าง

เดียว โดยไม่มีค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทาํให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท่ีเกิดขอ้พิพาทข้ึนไม่คาํนึงถึง

ค่าเสียหายเชิงลงโทษน้ี ในทางตรงกนัขา้มศาลอาจกาํหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษน้ี แต่จะกาํหนด

เพียงกรณีท่ีมีพฤติการณ์ร้ายแรง มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัคดีอาญา เช่นมีการข่มขู่ผูบ้ริโภค ฉ้อฉล 

หรือทาํร้ายจิตใจผูบ้ริโภค เป็นตน้ ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดพฤติการณ์ดงักล่าวมีนอ้ยมาก 

  2) ความรับผิดตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มีเง่ือนไขว่า

สินคา้ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ดงันั้น ผูเ้สียหายท่ีไดรั้บความเสียหาย

จากการบริโภคอาหารจะตอ้งเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั แต่อย่างไรก็ตาม ความไม่

ปลอดภยัของอาหารยงัไม่มีการตีความโดยชดัแจง้ว่าอย่างไรจึงจะถือเป็นอาหารพร้อมปรุงท่ีไม่

ปลอดภยัและจะไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัน้ี เน่ืองจากอาหารพร้อมปรุงเป็นอาหารท่ี

สดถูกจาํกดัไปดว้ยระยะเวลาเพื่อใหค้งความสดและใหม่ของอาหาร จึงทาํใหย้ากแก่การตีความ 

   นอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกับการเยียวยาค่าเสียหายทางจิตใจซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มี

แนวทางในการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจน้ี สําหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษพบว่ามีการกาํหนด

อตัราโทษท่ีค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัผลกาํไรท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ 

  3) พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 

2551 แมก้ฎหมายจะกาํหนดให้ผูป้ระกอบการเป็นฝ่ายพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภยัของอาหาร แต่

จากการศึกษาพบวา่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมกัจะไกล่เกล่ียให้ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ
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มกัจะประณีประนอมยอมความกนัก่อนนาํคดีข้ึนสู่ศาล และมีคดีในชั้นศาลจาํนวนนอ้ยท่ีพิพากษา

ให้ผูป้ระกอบการเป็นฝ่ายรับผิดต่อความเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัของตน ทาํให้ผูบ้ริโภคท่ี

ไดรั้บความเสียหายไม่มัน่ใจท่ีจะดาํเนินคดีเรียกร้องสิทธิจากผูป้ระกอบการส่งผลให้ผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการลงโทษตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายอยา่งแทจ้ริง  

 4.4.2  ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการลงโทษทางอาญา  

  แม้จะมีมาตรการลงโทษผู้ประกอบการทั้ งโทษปรับและโทษจํา คุกแล้ว  แต่

ผูป้ระกอบการบางกลุ่มยอมเส่ียงกบับทลงโทษท่ีกฎหมายกาํหนด เน่ืองจากเม่ือคาํนวนถึงผลกาํไร

กบับทลงโทษแลว้ อตัราเส่ียงท่ีจะถูกลงโทษมีนอ้ย เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่เคร่งครัด และ

หากมีความผิดข้ึนจริง เจ้าท่ีหน้ามีอาํนาจใช้ดุลพินิจในการเรียกผูป้ระกอบการเขา้มาช้ีแจงและ

ตรวจสอบขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ผูป้ระกอบการมกัจะมีขอ้สนบัสนุนให้พน้ผิดได ้และหากจะตอ้ง

รับผดิจริง ก็จะมีการลดหยอ่นโทษใหต้ามดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ี พิจารณาไดต้ามกฎหมายดงัน้ี 

  1) มาตรการลงโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 กฎหมายฉบบัน้ี

กาํหนดบทลงโทษเอาไวห้ลายประการหลายลกัษณะแตกต่างกนัไปตามเร่ือง แต่ผูป้ระกอบการท่ี

ได้รับการลงโทษจริงมีจาํนวนน้อย เน่ืองจากการอนุญาตผ่อนผนัโดยอาํนาจดุลพินิจของเจ้า

พนกังานและความไม่เคร่งครัดของกฎหมาย  

  2) มาตรการลงโทษตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 บทลงโทษตาม

พระราชบญัญติัน้ีจะเน้นการบงัคบัผูป้ระกอบการให้ความร่วมมือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์กฎหมาย

อยา่งเคร่งครัด จากการศึกษาพบวา่มีการร้องเรียนของผูบ้ริโภคโดยใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัจริง

แต่มกัจะมีการประนีประนอมเพื่อมิให้เกิดคดีในศาล อย่างไรก็ดีผูป้ระกอบการบางรายได้อาศยั

อาํนาจตามพระราชบัญญัติน้ีนํามาเป็นเคร่ืองมือต่อสู้ทางการค้าระหว่างผู ้ประกอบการกับ

ผูป้ระกอบการ เช่น การร้องเรียนขอ้ความโฆษณาท่ีเกินจริงระหวา่งผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง เป็น

ตน้ ส่งผลให้มีงานคา้งพิจารณาของเจา้หน้าท่ีมากข้ึนทาํให้ขาดการคุม้ครองดูแลผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บ

ความเสียหายอยา่งแทจ้ริง 

 4.4.3  ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการลงโทษทางปกครอง  

  การยึดหรืออาย ัดอาหาร รวมถึงเคร่ืองมือการผลิตอาหาร การพักใช้ใบอนุญาต

ประกอบการและเพิกถอนใบอนุญาต  ล้วนแต่เป็นมาตรการทางปกครองท่ีบังคับใช้กับ

ผูป้ระกอบการท่ีกระทาํผดิกฎหมายพิจารณาจากกฎหมายต่อไปน้ี 

  1) มาตรการลงโทษทางปกครองตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 การลงโทษทาง

ปกครองตามพระราชบญัญติัน้ีคือการเขา้ไปตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร สถานท่ีเก็บอาหาร สถานท่ี

จาํหน่ายอาหาร รวมทั้งสถานท่ีทาํการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ผลิตหรือนาํเขา้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อ
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ตรวจสอบอาหารท่ีสงสัยว่าไม่ปลอดภยัหรือไม่บริสุทธิ รวมทั้งการมีสิทธิยึดหรืออายดัอาหาร

เหล่านั้นได ้

  หากผูป้ระกอบการรายใดผลิตอาหารไม่บริสุทธ์ิ หรือผลิตอาหารปลอม หรือผลิตอาหาร

ผิดมาตรฐาน หรือบรรจุในภาชนะท่ีน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัย หรือไม่ข้ึน

ทะเบียนตาํรับหรือข้ึนทะเบียนตาํรับแลว้ แต่อาหารมีรายละเอียดไม่ตรงกบัตาํรับ คณะกรรมการ

อาหารและยามีอาํนาจคาํสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ จากการศึกษาวิธีการ

ปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีคือการเรียกใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาช้ีแจง ยื่นหลกัฐานพิสูจน์ ตกัเตือน และพกั

ใช้ใบอนุญาตจริง แต่เป็นการลงโทษผูป้ระกอบการรายย่อยเท่านั้น เน่ืองจากผูป้ระกอบการราย

ใหญ่มีเอกสาร หลกัฐานท่ีเป็นระบบสามารถนาํมาแสดงเพื่อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงได ้ทาํให้ไม่มีการ

ลงโทษผูป้ระกอบการรายใหญ่ใหเ้ห็นกนัมากนกั 

  2) มาตรการทางปกครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 การลงโทษ

ทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ีคือการท่ีคณะกรรมการออกคําสั่งให้แนะนํา ตักเตือน 

ผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ หรือสั่งห้ามการโฆษณา แกไ้ขโฆษณา ฉลากสินคา้ การ

สั่งระงบัการโฆษณา การผลิตอาหาร รวมถึงการสั่งให้ผูป้ระกอบการพิสูจน์สรรพคุณของสินคา้  

จากการศึกษาพบวา่ การลงโทษโดยส่วนมากจะเป็นการลงโทษผูป้ระกอบการรายยอ่ย เน่ืองจากมี

ขอ้บกพร่องในเร่ืองการจดัเก็บเอกสารและเทคโนโลยดีา้นการผลิต จึงไม่สามารถนาํมาตรวจพิสูจน์

ได ้ตรงกนัขา้มกบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ซ่ึงจะมีระบบจดัเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบสามารถนาํมา

แสดงเพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงไดทุ้กเวลา  

  3) มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติสินค้า เกษตร พ .ศ .  2551 ภายใต้

พระราชบญัญติัน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีทาํการหรือห้องปฏิบติัการ

ของผูป้ระกอบการ สถานท่ีเก็บสินคา้ หรือยานพาหนะของผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้าํเขา้สินค้า

เกษตร เพื่อตรวจสอบ หรือสุ่มตรวจสินคา้อาหาร หากตรวจพบว่า สินคา้เกษตรไม่ปลอดภยัหรือ

อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน พืช หรือสัตว์ เจ้าพนักงานจะเรียกเก็บ

สินคา้หรือสั่งให้เก็บสินคา้นั้น หากฝ่าฝืนจะถูกพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตแลว้แต่

กรณี จากการศึกษาพบวา่มีการส่งเจา้หนา้ท่ีออกไปสุ่มตรวจตามสถานท่ีของผูป้ระกอบการจริง แต่

การลงโทษส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกเอกสารเพื่อพิสูจน์ความปลอดภยั หากมีความผิดจริงจึงจะ

ลงโทษ โดยการตกัเตือน สําหรับผูป้ระกอบการท่ีกระทาํผิดซํ้ าจึงจะลงโทษปรับตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

  จากการศึกษาพบว่ามีมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบความปลอดภยัของอาหารจาํนวน

มากทาํให้ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิตอาหารและผูจ้ดัจาํหน่ายประสบปัญหาความยุ่งยากและสับสนใน

การหามาตรฐานรับรองให้กบัอาหารพร้อมปรุงและขั้นตอนการผลิตของตนในการส่งไปจาํหน่าย

ยงัตลาดเป้าหมายยิง่ไปกวา่นั้นหากตลาดมีความเป็นสากลสูง การเรียกร้องให้มีใบรับรองมาตรฐาน

ก็จะเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการทาํความเข้าใจว่ามาตรฐานสําคญัต่างๆ สามารถปรับใช้กบัมาตรฐาน

ประเภทใดก่อนอ่ืนจึงควรจะศึกษาห่วงโซ่อาหารจากกระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การ

จดัจาํหน่าย และการบริโภคขั้นสุดทา้ย   

  ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้เ ก่ียวกับระบบการจัดการสุขลักษณะและ

ส่ิงแวดลอ้มของโรงงานตามหลกัมาตรฐานสากล เน่ืองจากความไม่เขา้ใจมาตรฐานและกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบั ประกอบกบัขาดแคลนขอ้มูลดา้นสุขอนามยัและคุณภาพสินคา้ทาํให้ผูป้ระกอบการไทย

เกิดความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขนัทางการคา้ นอกจากน้ีการควบคุมโรคระบาดและควบคุม

ความสะอาดของแหล่งผลิตวตัถุดิบยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาด

ผูเ้ช่ียวชาญผูท้าํการวจิยัและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคระบาด  

  อย่างไรก็ดี หน่วยงานท่ีดูแลควบคุมความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุงยงัไม่มี

มาตรฐานในเชิงปฏิบติัการของเจา้หนา้ท่ีรัฐและไม่มีการติดตามผลการควบคุมคุณภาพอาหารทาํให้

เกิดขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของอาหารส่งผลให้วตัถุดิบไม่มีคุณภาพและอาจมี

เช้ือโรคปนเป้ือนมากบัอาหารได ้ในดา้นการคน้ควา้และวิจยั ประเทศไทยมีห้องปฎิบติัการทดสอบ

ท่ีไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่มีงบประมาณส่งเสริมสับสนบัสนุนอยา่งแทจ้ริง ทาํให้ขาดประสิทธิภาพ

ในการประสานงาน การเผยแพร่ความรู้ให้กับผู ้ประกอบการ ทั้ งด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

กระบวนการทดสอบ และบุคลากรผูท้าํการวิจยัยงัมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความใจ 

ทํา ใ ห้ ก า รต ระ หนัก ถึ ง ค วา ม ป ล อดภัย ข อง อา หา รข อง ไ ท ย มี น้อย  ทํา ใ ห้ ก า รวิ จัย ด้า น

เทคโนโลยชีีวภาพและการวเิคราะห์ความเส่ียงยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

  จากการศึกษาพบว่าสถานประกอบการของไทยจาํนวนมากท่ีขาดความรู้เก่ียวกับ

มาตรฐาน ISO 22000 ISO 9000 HACC Codex และ GMP และสถานประกอบการเหล่านั้นยงัไม่มี
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แนวโน้มในการจดัทาํระบบการผลิตของตนให้สอดคล้องตามมาตรฐานเหล่าน้ี เน่ืองจากไม่มี

หน่วยงานใดเรียกร้องหรือบงัคบั รวมถึงผูบ้ริโภคเองก็ไม่ได้เรียกร้องอย่างจริงจงั ประกอบกับ

นโยบายภายในของบริษทัไม่มีการกาํหนดให้จดัทาํระบบมาตรฐานดงักล่าว นอกจากน้ียงัพบ

อุปสรรคในการจดัทาํระบบภายในสถานประกอบการดงัน้ี (1) ความตั้งใจของผูบ้ริหารในสถาน

ประกอบการท่ีไม่มุ่งมัน่หรือไม่เข้าใจระบบมาตรฐาน (2) บุคลากรในสถานประกอบการขาด

ความรู้พื้นฐานในด้านการบริหารจดัการคุณภาพและขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์อนัตราย

ของอาหาร (3) ผูป้ระกอบการยงัขาดขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และ (4) ค่าใชจ่้ายในการตรวจ

ประเมินท่ีค่อนข่างสูงสําหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากน้ีปัญหา

เก่ียวกบัมาตรฐานการตรวจประเมินและท่ีปรึกษาด้านการจดัทาํระบบของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นมาตรฐานระบบเดียวกันก็ตามซ่ึงทาํให้

ผูป้ระกอบการเกิดความสับสนในการดําเนินการซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีผู ้ผลิตหรือ

ผูป้ระกอบการทั้งในอดีตและปัจจุบนัยงัคงพบอยู่ต่อเน่ือง เช่นเดียวกับปัญหาท่ีเกิดจากผูต้รวจ

ประเมินขาดความรู้ความเขา้ใจขาดประสบการณ์และขาดขอ้มูลเทคนิคเฉพาะดา้นสําหรับการตรวจ

ประเมินอีกทั้ งหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของอาหารมีหลาย

หน่วยงานและไม่ไดมี้การประสานงานกนัเพื่อใหเ้กิดแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นทิศทางเดียวกนัทาํให้

ผูป้ระกอบการสับสนต่อการจดัทาํระบบภายในสถานประกอบการ 

  ทั้งน้ี มาตรฐาน ISO 22000 ISO 9000 และ HACCP เป็นมาตรฐานตามความสมคัรใจท่ี

เพิ่งเขา้มาสู่ระบบอุตสาหกรรมอาหารไทย ยงัไม่มีมาตรการบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ดงันั้นการเขา้สู่

ระบบ ISO และ HACCP จึงข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ ซ่ึงหากมีการบงัคบัใชเ้ป็น

กฎหมาย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กจะไดรั้บผลกระทบอยา่งมากเน่ืองจาก

ขาดความพร้อมในเร่ืองบุคลากร งบประมาณ และขอ้มูลข่าวสาร สําหรับภาครัฐก็มีอุปสรรคในการ

พฒันามาตรฐาน ISO และ HACCP ให้มีผลบงัคบัตามกฎหมายไดแ้ก่ การขาดขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่างๆ 

เช่น ข้อมูลภาพรวมสถานประกอบการอาหาร สถานการณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานของ

ผูป้ระกอบการ ขอ้มูลทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงในเร่ืองโรคภยัหรือเช้ือโรคท่ี

ปนเป้ือนมากบัอาหาร การกาํจดัอนัตรายจากส่ิงท่ีปนเป้ือนในอาหาร ฯลฯ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวอาจมี

อยู่แล้วตามหน่วยงานต่างๆ แต่กระจดักระจายและไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมขอ้มูลสําหรับเอ้ือ

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งขอ้มูลยงัขาดการศึกษาวิจยัอย่างจริงจงั ประกอบกบัการ

ขาดความรู้และเทคโนโลยเีชิงวทิยาศาสตร์เพื่อใชอ้า้งอิงในการกาํหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ             

เพื่อเฝ้าระวงั ควบคุม ป้องกัน และแก้ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่ปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง 

รวมถึงความไม่ปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุงทางกายภาพและชีวภาพ 
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  ปัจจุบนัน้ีระบบ HACCP ไดถู้กนาํมาใช้ในการประกนัดา้นความปลอดภยัของอาหาร

พร้อมปรุง ซ่ึงระบบ HACCP เป็นระบบวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิต

อาหาร หลกัการของ HACCP จะไม่ครอบคลุมถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ แต่เป็นระบบป้องกนั 

มุ่งเนน้ถึงการประเมินและวเิคราะห์อนัตรายท่ีอาจปนเป้ือนในอาหาร เช่น เช้ือโรค สารเคมี หรือส่ิง

แปลงปลอมต่างๆ การมีระบบตรวจติดตามการแกไ้ขและการทวนสอบวธีิการผลิตอนัอาจก่อให้เกิด

อนัตรายแก่ผูบ้ริโภคซ่ึงโครงการตามมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex) ไดก้าํหนดให้ใช้

เป็นมาตรฐานสากล โดยถูกใชเ้ป็นพื้นฐานดา้นความปลอดภยัของอาหารและเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ขั้นตอนการจดัตั้งระบบ HACCP ประกอบด้วยข้ึนตอนการเตรียม 5 ขั้นตอนคือ การจดัตั้ ง

คณะทาํงาน HACCP การบรรยายรายละเอียดผลิตภณัฑ์ การกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้

ผลิตภณัฑ์และกลุม้ผูบ้ริโภค การสร้างแผนภูมิการผลิต และการตรวจสอบยืนยนัความถูกตอ้งของ

แผนภูมิการผลิต หลงัจากนั้นจึงเร่ิมเขา้สู่หลกัปฏิบติั 7 ประการของระบบ HACCP คือ การ

วิเคราะห์อนัตราย การกาํหนดจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม การกาํหนดค่าวิกฤต การกาํหนดระบบตรวจ

ติดตามเพื่อควบคุมจุดวกิฤต การกาํหนดการแกไ้ข การกาํหนดการทวนสอบ และการกาํหนดระบบ

เอกสารและเก็บบนัทึกขอ้มูล 

  ระบบ HACCP สามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภททุกขนาด 

โดยสามารถนาํมาใชก้บัผลิตภณ์ัท่ีผลิตแลว้หรือเร่ิมตน้ผลิตข้ึนอยู่กบัแผนการดาํเนินงาน HACCP 

ของอาหารแต่ละชนิด นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาถึงสูตรการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการผลิต บรรจุภณัฑ์ รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตอาหาร เช่น การ

เปล่ียนสูตรอาหาร เปล่ียนเคร่ืองจกัร ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีการปรับแผนทนัที อย่างไรก็ดีหลกัเกณฑ์

วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) กล่าวคือการจดัการสภาวะ

แวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมสุขลกัษณะส่วนบุคคล การควบคุม

แมลงและสัตวน์าํโรค การออกแบบโครงสร้างอาหารผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ผลิต เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเน้นการป้องกนัมากกว่าการแกไ้ขเป็นระบบการจดัการความปลอดภยั

ของอาหารขั้นพื้นฐาน เพื่อไม่ใหอ้าหารก่อผลกระทบทางลบต่อผูบ้ริโภค   

  สาํหรับระบบ ISO 22000 เป็นระบบคุณภาพท่ีต่อยอดในเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร

ซ่ึงเป็นการรวมเอาระบบ GMP ซ่ึงเป็นระบบพื้นฐานของการผลิตอาหาร รวมถึงมาตรฐาน HACCP 

ซ่ึงเป็นระบบวิเคราะห์จุดอนัตรายแต่ละขั้นตอนการผลิตและมีการผนวก ISO 9000 เขา้ไปเสริมใน

เร่ืองการจดัการระบบเอกสารอีกดว้ย เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมการส่งออกเพื่อความเป็นระเบียบ

ของการจดัเก็บเอกสารและการตรวจสอบ ทั้งน้ีเพื่อให้อาหารท่ีผลิตมีความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน 

ขอ้กาํหนดของระบบ ISO 22000 น้ีใชส้ําหรับระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหารสําหรับ

DPU



 114 

องค์กรในห่วงโซ่อาหารซ่ึงตอ้งจดัให้มีกลไกสามารถควบคุมอนัตรายท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้อาหารมี

ความปลอดภยัต่อการบริโภค ขอ้กาํหนดน้ีสามารถประยุกต์ใช้กบัทุกองค์กร โดยไม่จาํกดัขนาด

ขององคก์ร รวมถึงการนาํไปใชเ้พื่อผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยั เช่น โรงงานท่ีผลิตภาชนะบรรจุ สารเคมี 

ผูข้นส่ง ผูใ้หบ้ริการจดัเก็บและการกระจายสินคา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบัห่วง

โซ่อาหารก็สามารถนาํระบบน้ีไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

  สําหรับระบบ ISO 9000 เป็นมาตรฐานดา้นอาหารท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในธุรกิจการ

อาหารเช่นเดียวกับมาตรฐานอ่ืนๆ โดยเป็นการเน้นการควบคุมคุณภาพซ่ึงเป็นการควบคุม

กระบวนการทาํงานขององคก์รมากกวา่การพิจารณาถึงผลิตภณัฑ์ อยา่งไรก็ดี ISO 9000 ไม่ไดเ้ป็น

มาตรฐานความปลอดภยัด้านอาหารโดยตรง แต่เป็นมาตรฐานท่ีใช้ตรวจสอบว่ากฎระเบียบดา้น

อาหารไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้น ISO 9000 จึงไม่ไดต้รวจสอบความปลอดภยัของอาหาร

และไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดวา่ตอ้งบรรลุมาตรฐาน HACCP ถึงแมว้า่ ISO 9000 และ HACCP จะมีส่วน

ซํ้ าซ้อนกนั แต่ความแตกต่างคือ HACCP เป็นมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของอาหารโดยตรง 

ในขณะท่ี ISO 9000 เป็นระบบควบคุมคุณภาพท่ีกาํหนดกระบวนการทาํงานในทุกขั้นตอนการ

ทาํงาน การควบคุมคุณภาพในการผลิต เพื่อให้มัน่ใจวา่สินคา้ท่ีผลิตออกมาเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

ทั้งน้ี ISO 9000 ไม่ไดรั้บรองตวัธุรกิจ แต่จะมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบเขา้ไปตรวจสอบการใช้

ระบบ ISO 9000 วา่ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดหรือไม่ ซ่ึงองคก์รจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดว้ย 

  ในดา้นการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน ไดแ้ก่ สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ

อาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว ์

สํานักงานคุ้มครองผูบ้ริโภค และคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าขาดการประสานงานท่ีดี

ระหวา่งหน่วยงาน เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมีอาํนาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือการควบคุมดูแล 

การศึกษาวิจยั พฒันาให้วตัถุดิบของตนเองมีความปลอดภยั ทั้งหมดน้ีมีความแตกต่างกนัท่ีวตัถุดิบ

หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งรับผิดชอบดูแล เช่นสัตวบ์ก สัตวน์ํ้ า พืชพนัธ์ เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดีวตัถุดิบ

เหล่านั้ นล้วนแต่เป็นส่วนประกอบของอาหารขั้นสุดท้ายท่ีผู ้บริโภคจะได้รับ ซ่ึงหากมีการ

ประสานงานท่ีดีย่อมทาํให้ผูบ้ริโภคและองค์กรต่างๆ รู้และเข้าใจขอ้มูลโภชนาการเป็นอย่างดี 

ประกอบการไม่รับฟังความเห็นจากผูบ้ริโภค และขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีล่าชา้ 

  สําหรับบทลงโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองถือได้ว่าประเทศไทยยงัไม่

เคร่งครัดในการลงโทษทดัเทียมประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น 

และสหภาพยุโรป ประกอบกับการกําหนดค่าเสียหายเพื่อเยียวยาผู ้เ สียหายหรือลงโทษ

ผูป้ระกอบการยงัอยู่ในระดบัท่ีไม่สูง ผูป้ระกอบการรายใหญ่ยอมเส่ียงลงทุนกบัอตัราโทษท่ีนอ้ย

เพื่อแลกกบัผลกาํไรท่ีสูงกวา่ทาํใหผู้บ้ริโภคไม่ไดรั้บการเยยีวยาอยา่งแทจ้ริง  
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

  จากการสรุปปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารท่ีมีผลต่อการส่งออก

อาหารพร้อมปรุงของไทย มีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางบริหารจดัการระบบคุณภาพอาหารของ

ไทยให้สามารถแข่งขนัทางการคา้อาหารพร้อมปรุงกบัประเทศอ่ืนๆ ต่อไป โดยมีขอ้เสนอแนะ

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ใหก้ารส่งเสริมดา้นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตและการวิจยัการผลิตเพื่อปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้มีความทนัสมยั การพฒันาสินคา้และบรรจุภณัฑ์ให้มีความหลากหลายและ

สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างตรงจุดเป็นส่ิงสําคญัต่อการพฒันาการ

แข่งขนัทางการคา้ ดงันั้น การพฒันาสินคา้อาหารให้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบัอาหารพร้อมปรุง โดย

จะต้องมีการปรับปรุงนโยบายภายในประเทศและบงัคบัให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้มีการสร้างระบบหรือช่องทางท่ีสามารถนําองค์ความรู้งานวิจัย 

เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีมีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศมาประยุกตใ์ชใ้นการผลิต โดยมุ่งเน้น

การนาํผลงานวิจยัและเทคโนโลยีมาถ่ายทอดสู่ผูป้ระกอบการเพื่อการพฒันาให้อาหารพร้อมปรุงมี

ความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 

  (2) ให้การส่งเสริมแก่ผูป้ระกอบการท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการสุขลกัษณะ

และส่ิงแวดลอ้มของโรงงานตามมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ มาตรฐาน ISO 22000 ISO 9000 HACC 

Codex และ GMP โดยรัฐควรจดัทาํนโยบายท่ีชดัเจนและจดัทาํแผนการบงัคบัใช้ระบบ HACCP 

มาตรฐาน ISO 22000 และ ISO 9000 ในอุตสาหกรรมอาหารโดยอา้งอิงตามมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศ (Codex) เพื่อปรับใชก้บัการผลิตอาหารพร้อมปรุงโดยเฉพาะ โดยบงัคบัใช้ระบบ 

HACCP มาตรฐาน ISO 22000 และ ISO 9000 ตามขนาดและความพร้อมของสถานประกอบการ

ซ่ึงแผนงานดงักล่าวควรจะตอ้งมีความชดัเจนทั้งในดา้นทิศทางและระยะเวลาการแลว้เสร็จ ซ่ึงรัฐ

ควรเร่งจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีจาํเป็น เช่น ขอ้มูลดา้นความเส่ียงของอุตสาหกรรมอาหารในทุกประเทศ 

เป็นตน้ และจดัทาํแผนสํารวจความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในทุกประเภทและควรจดัทาํ

เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพในการจดัทาํระบบ HACCP มาตรฐาน ISO 22000 และ ISO 9000 เพื่อ

เป็นฐานข้อมูลในการจัดทาํแนวทางในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งการปลูกจิตสํานึกให้

ผูป้ระกอบการสร้างระบบการผลิตอาหารท่ีปลอดภยั ซ่ึงจากท่ีผา่นมาสินคา้ไทยถูกส่งกลบัคืนจาก

ต่างประเทศมาให้ผูป้ระกอบการไทยเป็นจาํนวนมากและยงัมีการนาํสินคา้ดอ้ยคุณภาพมาจาํหน่าย

ในประเทศไทยอีกดว้ย ดงันั้น รัฐตอ้งกาํหนดมาตรฐานอาหารพร้อมปรุงท่ีจาํหน่ายในประเทศเพื่อ

คุ้มครองผูบ้ริโภคเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองด้านทางค้า เช่น การ

ออกแบบบรรจุภณัฑ์ควรเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมองเห็นส่วนประกอบของอาหารพร้อมปรุงไดช้ดัเจน 
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และห่อหุ้มดว้ยสูนยากาศเพื่อมิให้มีการปนเป้ือนของเช้ือโรค เป็นตน้ และรัฐตอ้งดาํเนินการจดัตั้ง

คณะกรรมการกาํกบัดูแลความปลอดภยัของอาหารและจดัตั้งศูนยก์ลางการจดัทาํระบบ HACCP 

มาตรฐาน ISO 22000 และ ISO 9000 ของประเทศท่ีมีความเป็นศูนยก์ลางและเป็นท่ียอมรับจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ท่ีสาํคญัจะตอ้งกาํหนดหนา้ท่ี บทบาท และมาตรฐานการ

ให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างชดัเจนเพื่อจดัหาขอ้มูลมาเผยแพร่ และให้บริการ

ปรึกษาแนะนํา ตรวจประเมิน และฝึกอบรมเพื่อลดปัญหาการทาํงานซํ้ าซ้อนของหน่วยงาน 

ตลอดจนการประเมินความเส่ียงต่อโรคและแมลงหรือการวิเคราะห์ว่าเช้ือโรคหรือศตัรูพืชชนิด

ใดบา้งท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายเศรษฐกิจ และการประเมินผลแนวโน้มท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เสียหาย 

  อยา่งไรก็ดีแมว้า่มาตรฐาน ISO 22000 ISO 9000 และ HACCP จะเป็นมาตรฐานตาม

ความสมคัรใจท่ีกาํลงัเขา้มาสู่ระบบอุตสาหกรรมอาหารไทย ยงัไม่มีมาตรการบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย 

ดงันั้นการเขา้สู่ระบบ ISO และ HACCP จึงข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ ดงันั้นเพื่อ

เป็นแนวทางในการผลิตอาหารพร้อมปรุงท่ีดีให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล รัฐควรมี

นโยบายส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการนาํระบบมาตรฐานการผลิตเขา้สู่กระบวนการมาตรฐานสากล 

จนกระทัง่พฒันาไปสู่มาตรการภาคบงัคบัต่อไป  

  สําหรับขอ้มูลการบริโภคเป็นหน้าท่ีของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งระบุรายละเอียดเก่ียวกบั

ส่วนประกอบของอาหารพร้อมปรุงแต่ละประเภท สัดส่วน ปริมาณ และวนั เดือน ปี ท่ีหมดอาย ุ

โดยอา้งอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 237) พ.ศ. 2544 เร่ือง การแสดงฉลากของ

อาหารพร้อมปรุงและอาหารสาํเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัที เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดอ้่านฉลากของอาหาร

พร้อมปรุงก่อนซ้ือเพื่อตรวจสอบปริมาณไขมนั ปริมาณแคลอร่ี ปริมาณนํ้ าตาล ส่วนผสมของ

อาหารพร้อมปรุง และสารเคมีท่ีอาจมี และควรมีการนาํระบบตรวจสอบยอ้นกลบัมาใช้ในกลุ่ม

สินคา้อาหารพร้อมปรุง ซ่ึงระบบตรวจสอบยอ้นกลบัเป็นระบบท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสร้างความมัน่ใจ

ให้กบัผูบ้ริโภควา่สินคา้ท่ีซ้ือมีความปลอดภยัไม่มีส่ิงปนเป้ือนหรือมีสารตกคา้ง โดยหลกัการของ

ระบบสืบย้อนกลับนั้ น ผู ้บริโภคสามารถสืบค้นแหล่งท่ีมาของสินค้าหรือตรวจสอบจาก

แหล่งกาํเนิดไปจนถึงผลิตภณัฑ์ขั้นสุดทา้ยภายใตก้ารบนัทึกขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงรัฐควรลงทุน

ดา้นระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดาํเนินการระบบตรวจสอบยอ้นกลบัรวมถึงการใชป้ระโยชน์จาก

เทคโนโลยตี่างๆ เขา้ดว้ยกนั  

  (3) เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลความปลอดภยัของอาหาร

พร้อมปรุงโดยเฉพาะ ดงันั้นควรมีการจดัตั้งหน่วยงานเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหาร ตลอดจนการบริการให้คาํแนะนาํปรึกษา และ

DPU



 117 

หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การตรวจพบเช้ือโรค การป้องกันเช้ือโรค มาตรการ

ป้องกนัการนําเข้าของต่างประเทศ เป็นตน้ นอกจากศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลแล้ว ควรจดัให้มี

หลกัสูตรการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความปลอดภยัให้กบัผูป้ระกอบการเพื่อนาํไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชยแ์ละเพิ่มมูลค่าของอาหารพร้อมปรุง ซ่ึงสามารถนาํจุดแข็งด้านอาหารของไทย เช่น 

วตัถุดิบมีความหลายหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาผนวกกบัเทคโนโลยีเพื่อให้สร้างสรรค์

คุณค่าในอาหารพร้อมปรุงและป้องกนัการลอกเลียนแบบจากคู่แข่งทางการคา้  

  หากมีศูนย์กลางท่ีทําหน้า ท่ีรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนให้ค ําแนะนําปรึกษาแก่

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัของอาหาร ย่อมทาํให้ผูป้ระกอบการอาหารและผูจ้ดั

จาํหน่ายมีความเขา้ใจในการเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  (4) จากการศึกษาพบวา่หน่วยงานมีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความปลอดภยัของ

อาหารไดแ้ก่ สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว ์สํานกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค คณะกรรมการอาหารและ

ยา มีหนา้ท่ีท่ีซบัซอ้นกนัหลายประการ อาทิเช่น การทาํวิจยัพนัธ์ุพืชหรือวิจยัพนัธ์ุสัตว ์เพื่อตรวจหา

ความปลอดภยั แต่การวจิยัเหล่านั้นไม่มีการแบ่งปันหรือเผยแพร่ขอ้มูลเหล่านั้นให้แก่อีกหน่วยงาน

หน่ึง ซ่ึงทาํให้เกิดการวิจยัท่ีซํ้ าซ้อน ซ่ึงหากมีการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกไปให้แก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตอาหารย่อมจะทาํให้ประหยดัเวลาในการคน้ควา้วิจยั สําหรับ

อาํนาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารนั้น แต่ละหน่วยงานต่างมี

อาํนาจหนา้ในการซุ่มตรวจสินคา้อาหาร แต่จากการศึกษาพบวา่มีการซุ่มตรวจอาหารในปริมาณท่ี

น้อย เม่ือเทียบกับปริมาณผูป้ระกอบการในตลาด ประการต่อมาคืออาํนาจในการรับรองความ

ปลอดภยัของอาหาร แต่ละหน่วยงานมีอาํนาจในการรับรองความปลอดภัยของอาหารแต่ละ

ประเภทภายใตอ้าํนาจของตน ซ่ึงความหลากหลายของอาหารทาํให้ผูป้ระกอบการเกิดความสับสน

ในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารว่าควรขอรับรองความปลอดภยัของอาหาร

จากหน่วยงานใด  

  ดงันั้น หน่วยงานของรัฐ ควรร่วมมือกนัทาํงานและส่งเสริมการประสานงานท่ีดีระหวา่ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ซ่ึงจะทาํให้การควบคุมความปลอดภยัของอาหารเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนเพื่อให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจว่าอาหารชนิดใดความ

ขอรับรองจากหน่วยงานใด และสําหรับอาหารพร้อมปรุงนั้น ควรมีหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงาน

เดียวท่ีเป็นผูใ้หก้ารรับรองความปลอดภยัเพื่อแกไ้ขปัญหาความซํ้ าซ้อมในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี

และความสับสนในการขอรับรองความปลอดภยัอาหารของผูป้ระกอบการ 
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  (5) จากการเสนอแนะใหจ้ดัทาํนโยบายและมาตรการบงัคบัภายในเพื่อให้ผูป้ระกอบการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ขา้พเจา้เห็นสมควรให้มีการปรับเปล่ียนบทลงโทษทั้งทางแพ่ง อาญา

และปกครองให้มีโทษหนกัมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกรงกลวัและยินยอมปฏิบติัตาม โดย

มาตรการลงโทษทางแพ่ง ควรเพิ่มค่าปรับ และมาตรการเยียวยาผูบ้ริโภคให้เหมาะสมกบัความ

เสียหายท่ีไดรั้บ รวมทั้งควรกาํหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษท่ีรุนแรงอยา่งเช่นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ใน

ดา้นมาตรการลงโทษทางอาญา ควรลงโทษทั้งจาํคุกและปรับ เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มี

ความเกรงกลวัโทษจาํคุกมากกว่าโทษปรับ รวมทั้งควรเพิ่มอตัราค่าปรับให้สูงข้ึน โดยคาํนึงถึง

ความเสียหายท่ีผูบ้ริโภคอาจไดรั้บ สําหรับมาตรการลงโทษทางปกครอง รัฐควรมีการลงโทษอยา่ง

แทจ้ริง ไม่ใช้ระบบผ่อนผนัมากเกินไปซ่ึงจะทาํให้ผูป้ระกอบการไม่เกรงกลวัต่อมาตรการและ

กฎหมาย     

  (6) ประเทศไทยควรนาํเสนอภาพลกัษณ์ท่ีดีและชดัเจนในดา้นการเป็นผูผ้ลิตและส่งออก

สินคา้อาหารท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยั มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และความหลากหลายของอาหาร 

โดยช้ีแจงรายละเอียดแหล่งท่ีมาของอาหารใหน่้าเช่ือถือเพื่อใหมี้ความแตกต่างจากประเทศใกลเ้คียง

เช่น จีน และเวียดนาม เป็นตน้ เน่ืองจากประเทศเหล่านั้นยงัไม่ไดรั้บความไวว้างใจจากประเทศผู ้

นาํเขา้ในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์

อาหารพร้อมปรุงของไทยว่าเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีความปลอดภยัและมีการรับรองในเร่ือง

มาตรฐานการผลิตเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทัว่โลก  

  ในดา้นการแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ ผูป้ระกอบการควรเปล่ียนภาพลกัษณ์การ

แข่งขนัดา้นราคามาสู่การแข่งขนัดา้นความปลอดภยัของอาหารพร้อมปรุง ซ่ึงคู่แข่งของไทยจาํนวน

มากท่ีสามารถผลิตอาหารพร้อมปรุงท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้จะ

ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเป็นหลกัในการทาํการตลาด ทาํให้สูญเสียอาํนาจในการต่อรองกบัประเทศ    

ผูน้าํเขา้ซ่ึงหากเปล่ียนภาพลกัษณ์อาหารพร้อมปรุงให้มีการเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากบัผลิตภณัฑ์มาก

ข้ึนจะทาํให้อาหารพร้อมปรุงของไทยไดรั้บมาตรฐานสากล นอกจากน้ีควรพฒันาช่องทางการจดั

จาํหน่ายทั้งการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  

  สําหรับการส่งออกอาหารพร้อมปรุงไปยงัต่างประเทศนั้น ควรมีการพฒันาระบบการ

ถนอมและรักษาอาหารพร้อมปรุงให้มีระยะเวลานานข้ึน ซ่ึงลกัษณะของอาหารพร้อมปรุงจะเน้น

ความสด แต่จะมีอายกุารเก็บรักษาค่อนขา้งสั้น จึงตอ้งมีการพฒันาระบบการถนอมและรักษาอาหาร

พร้อมปรุงใหค้งความสด คุณค่าทางโภชนาการ และยดืระยะเวลาการเน่าเสียดว้ยเทคโนโลยี รวมถึง

การรักษาอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง เช่น การถนอมอาหารพร้อมปรุงดว้ยความเยน็ การบรรจุดว้ย

ศูนยย์ากาศป้องกนัอากาศภายนอกเขา้ไปในบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ ซ่ึงในเร่ืองน้ีหากมีมาตรการจดัการ
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และตรวจสอบกระบวนการผลิตท่ีดี ยอ่มทาํใหค้วามสามารถในการถนอมอาหารยืนยาวข้ึน ในดา้น

การขนส่งอาหารพร้อมปรุงควรมีมาตรการเก่ียวกบัระบบการขนส่งและการบรรทุกสินคา้ซ่ึงหาก

การขนส่งสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานเป็นสาเหตุให้สินคา้เกิดการปนเป้ือน ชาํรุด และเสียหาย ดงันั้น

การปรับปรุงและพฒันาระบบการขนส่งจึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา กล่าวคือการขนส่งจะมี 2 

แบบ คือการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางบก ซ่ึงส่วนใหญ่เม่ือสินคา้เดินทางไปสู่ท่าเรือหรือ

อากาศยานจะมีการขนส่งดว้ยรถบรรทุกก่อน ดงันั้นควรปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งให้เป็น

แบบบูรณาการโดยกาํหนดจุดรวมสินคา้ก่อนจะมีการขนถ่ายอาหารพร้อมปรุงลงในตูค้อนเทนเนอร์ 

และยกอาหารพร้อมปรุงออกจากตูค้อนเทนเนอร์เพื่อนาํส่งแก่ร้านคา้อีกทอดหน่ึง 

  ดงันั้น หากประเทศไทยมีระบบกฎหมาย มาตรการบงัคบัท่ีดีแลว้ ยอ่มสร้างภาพลกัษณ์

และมูลค่าอาหารพร้อมปรุงของไทยให้เป็นท่ียอมรับสําหรับผูบ้ริโภคในต่างประเทศและสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนักบัตลาดอาหารในต่างประเทศไดม้ากข้ึน     
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พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522. 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 237) พ.ศ. 2544 เร่ืองการแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุง 

  และอาหารสาํเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัที. 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
อาหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเคร่ืองค้ําจุนชีวิต ไดแก 
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 

(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“อาหารควบคุมเฉพาะ” หมายความวา อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนอาหารที่อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน 

“ตํารับอาหาร” หมายความวา รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหารซึ่ง
ระบุน้ําหนักหรือปริมาตรของแตละรายการ 

“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหารไมวาดวยการใสหรือหอหรือ
ดวยวิธีใด ๆ 

“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ที่
แสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงแตงและหมายความรวมถึงแบงบรรจุดวย 
“จําหนาย” หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้ เพ่ือ

ประโยชนในทางการคา หรือการมีไวเพ่ือจําหนายดวย 
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ตั้งข้ึนเพื่อผลิต

อาหาร 
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่

นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการ
ดวย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอาหาร 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ  ทั้งนี้ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
(๑) กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท 
ชนิด หรือลักษณะของอาหารนั้น ๆ ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือท่ีจําหนาย 
ตลอดจนหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือจําหนาย 

(๓) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (๑) และจะ
กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือจําหนายดวย
หรือไมก็ได 

(๔) กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด 
หรือลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือที่จําหนาย รวมทั้งการใชสีและ
เครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชวัตถุเจือปนในอาหาร การใชวัตถุ
กันเสีย และวิธีปองกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอ่ืนในอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือ
จําหนาย หรือที่จําหนาย 

(๖) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ
ตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย 

(๗) กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
เพ่ือปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือที่จําหนายเปนอาหารไม
บริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๘) กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 
(๙) กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึด 

การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวิชาการซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง 
(๑๐) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย 

หรือที่จําหนาย ซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เง่ือนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจน
หลักเกณฑและวิธีการโฆษณาในฉลาก 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการอาหาร 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอาหาร” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค*
หรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการหรือ
ผู แทน  อธิบดีกรมการค าภายในหรือผู แทน  อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู แทน  ผู แทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูแทนของผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขาหรือจําหนาย
อาหารไมเกินสี่คน เปนกรรมการ 

ใหรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาหารเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา ความเห็นแกรัฐมนตรี
หรือผูอนุญาต แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๖ 
(๒) การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๙ 
(๓) การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๙ 
(๔) การปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ 
(๕) การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
 
มาตรา ๙  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจ

ไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผู อ่ืนเปน

กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
 

มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ใหนําความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา และใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่
เก่ียวของหรือส่ิงใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนญุาต 

   
 

มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตไดรับ
ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะไดรับใบอนญุาต

จากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ไมใหใชบังคับแก 
(๑) การผลิตอาหารหรือนําเขาซ่ึงอาหารเฉพาะคราว ซึ่งไดรับใบอนุญาตเฉพาะ

คราวจากผูอนุญาต 
(๒) การผลิตอาหารหรือนําเขาหรือสงออกซ่ึงอาหาร เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับการ

ข้ึนทะเบียนตํารับอาหารหรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซื้อ 
ผูที่ไดรับการยกเวนตาม (๑) และ (๒) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา 

๑๖ (๑) ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๑๘  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ใหใชไดจนถึงวันที่ 

๓๑ ธันวาคมของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผู รับอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการ
ตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

หรือไมอนุญาตใหยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอ
ตออายุใบอนุญาต หรือผูขออนุญาตยายสถานที่ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหยายสถานที่ดังกลาวนั้น 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอ
ของผูอุทธรณ 

 
หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร 
   

 
มาตรา ๒๐  หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผลิต นําเขา 

หรือเก็บอาหารนอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขาหรือสถานที่

เก็บอาหารเวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหายหรือ

ถูกทําลาย ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาต และย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูก
ทําลายดังกลาว 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร 
และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแต

กรณี ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาซ่ึงอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาต 
และตองติดหรือจัดปายแสดงสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเขาที่ไดรับอนุญาตไวภายนอกสถานที่ใน
ที่เปดเผยใหเห็นไดงายดวย 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนในการสงออก และเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับ

อนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะเพ่ือสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ผู
อนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราว ใหผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดตามมาตรฐาน
ของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ ก็ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมอาหาร 
   

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือจําหนายซึ่งอาหาร

ดังตอไปนี้ 
(๑) อาหารไมบริสุทธิ์ 
(๒) อาหารปลอม 
(๓) อาหารผิดมาตรฐาน 
(๔) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๖  อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ 
(๑) อาหารที่มีส่ิงที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย 
(๒) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของ

อาหารนั้นลดลง เวนแตการเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่แลว 

(๓) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ 
(๔) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได 
(๕) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ 
 
มาตรา ๒๗  อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอ่ืนแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคา
ออกเสียทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชช่ืออาหารแทนั้น 

(๒) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตข้ึนเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใดและจําหนายเปน
อาหารแทอยางนั้น 

(๓) อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรน
ความชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้น 

(๔) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ 
ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอ่ืน หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต 

(๕) อาหารที่ผลิตข้ึนไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๖ (๒) หรือ (๓) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวาสวนประกอบที่เปนคุณคา
ทางอาหารขาดหรือเกินรอยละสามสิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษหรืออันตราย 

 
มาตรา ๒๘  อาหารผิดมาตรฐานไดแกอาหารที่ไมถูกตองตามคุณภาพหรือ

มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๒) หรือ (๓) แตไมถึงขนาดดังท่ีกําหนดไว
ในมาตรา ๒๗ (๕) 

 
มาตรา ๒๙  อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา ๒๕ 

(๔) 
(๑) ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ 
(๒) มีสรรพคุณไมเปนที่เช่ือถือ หรือ 
(๓) มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม 
 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนแกการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะหรือให

ปราศจากอันตรายแกผูบริโภค ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ 
(๑) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร ดัดแปลง 

แกไขสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร 
(๒) ส่ังใหงดผลิต หรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหาร

ที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค 
(๓) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผล

จากการตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ หรือเปนอาหารปลอม
ตามมาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตราย
เม่ือใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย 

(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุช่ือผูผลิตพรอมทั้งชนิด
และลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีช่ือทาง
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การคาหรือลําดับครั้งท่ีผลิตหรือนําเขาก็ใหระบุช่ือทางการคาและลําดับครั้งท่ีผลิตหรือนําเขานั้น
ดวย แลวแตกรณี 

(ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุ
ช่ือผูจําหนายและสถานที่จําหนายพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น 

 
หมวด ๕ 

การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร 
   

 
มาตรา ๓๑  ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ผูใดจะผลิตหรือนําเขา

ซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะจะตองนําอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตอผูอนุญาตเสียกอน 
และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาได 

การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  เม่ือไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับอนญุาตตามมาตรา 

๑๔ ซึ่งผลิตอาหารควบคุมเฉพาะอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารจนกวาจะ
ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๑ เวนแตผูอนุญาตจะไดส่ังใหทําการผลติ
ตอไปไดเปนการชั่วคราว ภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๕ ซึ่งนําหรือส่ังอาหารควบคุมเฉพาะเขามาในราชอาณาจักรอยูกอนวันที่ประกาศกําหนด 
นําอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
มาตรา ๓๔  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะตองผลิตหรือ

นําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับอาหารไว 
 
มาตรา ๓๕  การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๑ ตองแจงรายการหรือ

รายละเอียดดังตอไปนี ้
(๑) ช่ืออาหาร 
(๒) ช่ือและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของอาหาร 
(๓) ขนาดบรรจ ุ
(๔) ฉลาก 
(๕) ช่ือผูผลิตและสถานที่ผลิต 
(๖) ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการ

กําหนด 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) รายการอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร 
 
มาตรา ๓๖  การแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร จะกระทําไดเมื่อไดรับ

อนุญาตจากผูอนุญาต 
การขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร และการอนุญาตใหแกไขรายการ

ทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแต

ทะเบียนตํารับอาหารที่ถูกส่ังเพิกถอนตามมาตรา ๓๙ 
 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่มีความจําเปน เพ่ือประโยชนแกการควบคุมอาหาร เพ่ือให

อาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค หรือเพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ผูอนุญาตมี
อํานาจสั่งใหแกไขตํารับอาหารที่ไดข้ึนทะเบียนไวแลวไดตามที่เห็นสมควรหรือตามความจําเปน 
เพ่ือใหอาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค 

 
มาตรา ๓๙  อาหารใดที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับอาหารไวแลว หากภายหลังปรากฏ

วาอาหารนั้นมีรายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารที่ไดข้ึนทะเบียนไว หรือเปนอาหารปลอมตาม
มาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภคและไมอาจแกไขตํารับอาหารไดตามมาตรา 
๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารนั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๐  หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของ

อาหารอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร 
 
มาตรา ๔๑  ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณของ

อาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือ
ส่ิงพิมพอ่ืน หรือดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือ
ขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะ
โฆษณาได 

 
มาตรา ๔๒  เพ่ือพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภคใหผูอนุญาตมี

อํานาจสั่งเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้
(๑) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาระงับการ

โฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับ
การผลิต การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไม
มีคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๓  ในการปฏิบตัิหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มอํีานาจดังนี ้
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่ทําการของผูผลิต ผูเก็บรักษา ผูจําหนาย รวมทั้งสถานที่ทําการของผูนําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ ควบคุมใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๒) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
อาจเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและ
เครื่องมือเครื่องใชที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุ
อาหารและเอกสารที่เก่ียวกับอาหารดังกลาวได 

(๓) นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบหรือตรวจ
วิเคราะห 

(๔) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพ่ือตรวจพิสูจน 

(๕) ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอมหรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ
ภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไม
ถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เก่ียวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๔  อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไว หรือ

เก็บมาตามมาตรา ๔๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่แนนอนวาเปนอาหารไม
บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ เปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 
๒๘ หรือเปนอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๕ (๔) หรือเปนภาชนะบรรจุที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชนหรือมีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพ
หรือมาตรฐาน ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) ถามิไดมีการฟองคดีตอศาล ผู
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งทําลาย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่เห็นสมควรได 

 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวเมื่อผูรับอนุญาตหรือผูที่เก่ียวของรองขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๗ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา  ๔๖   เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผู รับอนุญาตผู ใดไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ปรากฏผล
จากการตรวจพิสูจนวาอาหารซึ่งผลิตโดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ 
เปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เปนอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เปนอาหารหรือ
ภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอย
ยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ผูรับอนุญาตผูใดไดกระทําความผิด
ตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตได 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
อนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง ใหปดคําส่ัง
ดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่จําหนาย หรือสถานท่ี
ทําการของผูรับอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไข
คําส่ังของผูอนุญาตใหเปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังตอรัฐมนตรีตามวรรคสี่ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพัก

ใชใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
ใหถือวาการผลิต นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนายซึ่งอาหารควบคุม

เฉพาะในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปนการฝาฝนมาตรา ๑๔ 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณ ี

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๔) (๕) หรือ (๙) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๔๘  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๖) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๙  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๗) ตองระวางโทษปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๘) ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหกเดือนถึงสองปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๑๐) ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสามหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๒  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ หรือ

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๔  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๑๖ (๑) หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๕๖  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๕๗  ผูรับอนุญาตผูใดนําอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นเพื่อสงออกไป

จําหนายนอกราชอาณาจักรมาจําหนายในราชอาณาจักรอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตซึ่งส่ังตามมาตรา 

๓๐ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตซึ่งส่ังตามมาตรา ๓๐ (๒) 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไม
ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๖๔  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๕  ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิไดข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๓๑ 

ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

ปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๘  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตซึ่งส่ังตามมาตรา 

๓๘ ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 
 
มาตรา ๖๙  ผูใดผลิต นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือจําหนายอาหารที่รัฐมนตรีส่ังเพิก

ถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสาม
หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๐  ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒  ผูใดฝาฝนคําส่ังของผูอนุญาตซึ่งส่ังตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวัน
ละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๗๓  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๙ เปนการกระทําความผิดโดยจําหนายปลีก
ใหแกผูบริโภคโดยตรง ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหา
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูนั้นกระทําความผิดอีกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทํา
ความผิดครั้งกอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผูรับอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารภายหลังท่ีใบอนุญาตสิ้น

อายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละไมนอยกวาหา
รอยบาทแตไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ 

 
มาตรา ๗๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๖  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูไดรับ
อนุญาตดังกลาวประสงคจะดําเนินกิจการตอไป และไดยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว 
ใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม หรือถึง
วันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการ
ใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ได รับ
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๗๗  ใบรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตไว และฉลากที่ไดออกให

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชได
สามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๘  ใหผูผลิตหรือผูนําเขาซึ่งอาหารอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ มาขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นี้ใชบังคับ เม่ือไดยื่นคําขออนุญาตแลวใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือถึง
วันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตร ีDPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตผลติอาหาร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตนาํหรือส่ังอาหารเขามา 

ในราชอาณาจกัร ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนญุาตผลติอาหารเปนการ 

เฉพาะคราว ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบอนญุาตนาํหรือส่ังอาหารเขามา 

ในราชอาณาจกัรเปนการเฉพาะคราว ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๕) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตาํรับอาหาร ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(๗) ใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียน 

ตํารับอาหาร ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(๘) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตประเภทนั้น ๆ 
แตละฉบับ 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารที่ใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและยัง
ไมมีบทบัญญัติคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคที่รัดกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหมให
เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

พรพิมล/แกไข 
๑๑ ก.พ ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๒๘  ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรม

ควบคุมโรคติดตอ” เปน “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้
 
 
 
 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ. 2544 เร่ืองการแสดง

ฉลากของ อาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 

 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๒๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสาํเร็จรูป 
ที่พรอมบริโภคทันท ี
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การ

แสดงฉลากของอาหารพรอมปรุง และเร่ือง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภค
ทันที 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที ลงวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
ขอ ๒  ใหอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที เปนอาหารที่

ตองมีฉลาก 
 
ขอ ๓  ในประกาศฉบับนี้ 
(๑) อาหารพรอมปรุง หมายความวา อาหารที่ไดจัดเตรียมสวนประกอบตาง ๆ 

บรรจุไวในหนวยภาชนะที่พรอมจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค เพ่ือนําไปปรุงเปนอาหารชนิดใด
ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ 

(๒) อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที หมายความวา อาหารที่ผลิตเรียบรอย
พรอมบริโภคที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายไดทันท ี

 
ขอ ๔  การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภค

ทันที ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก ยกเวนการปฏิบัติตามขอ ๓ 
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เร่ือง ฉลาก ลงวันที่ ๑๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหปฏิบัติตามขอ ๕ ของประกาศนี ้

 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภค
ทันทีที่จําหนายตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และ
จะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี ้

(๑) ช่ืออาหาร ใหใชช่ืออยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑.๑) ช่ือเฉพาะของอาหาร ช่ือสามัญ หรือช่ือที่ใชเรียกอาหารตามปกติ 

หรือช่ืออาหารเมื่อปรุงสําเร็จแลว สําหรับอาหารพรอมปรุง 
(๑.๒) ช่ือทางการคา การใชช่ือนี้จะตองมีขอความแสดงชื่อตาม (๑.๑) 

กํากับชื่ออาหารทางการคาดวย โดยจะอยูในบรรทัดเดียวหรือตางบรรทัดกับชื่อทางการคาก็ได 
และจะมีขนาดตัวอักษรตางกับชื่อทางการคาก็ไดแตตองสามารถเห็นไดชัดเจน 

(๒) เลขสารบบอาหาร 
(๓) ช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย หรือช่ือและ

ที่ตั้งของสํานักงานใหญของผูผลิต หรือของผูแบงบรรจุเพ่ือจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย แลวแต
กรณี 

สําหรับอาหารพรอมปรุงหรืออาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีที่นําเขา ให
แสดงชื่อและท่ีตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิต 

(๔) น้ําหนักสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก สําหรับอาหารสําเร็จรูปที่พรอม
บริโภคทันที 

(๕) สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณโดยแสดงเรียง
ตามลําดับจากปริมาณมากไปหานอย สําหรับอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที 

(๖) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช 
(๗) ขอความวา “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห” ถามีการใช แลวแต

กรณ ี
(๘) ขอความวา “ใช ..... เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร” (ความที่เวนไวใหระบุช่ือ

ของวัตถุปรุงแตงรสอาหารที่ใช) 
(๙) ขอความวา “ใช ..... เปนวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล” (ความที่เวนไวให

ระบุช่ือของวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใช) ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา ๒ มิลลิเมตร สี
ของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นฉลาก 

(๑๐) ขอความวา “แตงกล่ินธรรมชาติ” “แตงกล่ินเสียงธรรมชาติ” “แตงกล่ิน
สังเคราะห” “แตงรสธรรมชาต”ิ หรือ “แตงรสเลียนธรรมชาต”ิ ถามีการใช แลวแตกรณี 

(๑๑) วันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปที่อาหารยังมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับไวดวย 
แลวแตกรณี และแสดงวันเดือนปเรียงตามลําดับ กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษร
แทนได สําหรับอาหารพรอมปรุง 

(๑๒) วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา “ผลิต” กํากับไวและ วันเดือนและ
ปที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วา “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับไวดวย แลวแตกรณี และแสดงวันเดือนปเรียง
ตามลําดับ กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได สําหรับอาหารสําเร็จรูปที่พรอม
บริโภคทันท ี

(๑๓) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี) 
 
ขอ ๖  ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ 
(๑) อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที ซึ่งผูปรุงเปนผูจําหนายแกผูบริโภค

โดยตรง 
(๒) อาหารควบคุมเฉพาะอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรืออาหารที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดเปนอาหารที่ตองมีฉลาก เฉพาะท่ีเปนอาหารพรอมปรุงหรือเปนอาหาร
สําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที 

 
ขอ ๗  หลักฐานการรับแจงและเลขรับแจงรายละเอียดของอาหาร ซึ่งรับแจงและ

ออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ 

 
ขอ ๘  ใหผูผลิตอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีที่

ไดรับเลขรับแจงรายละเอียดของอาหารไวกอนประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหาร
ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เม่ือย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหใชฉลากเดิมตอไปได แต
ตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศใชบังคับ 

 
ขอ ๙๑  ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หนา ๒๒/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/พิมพ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

ตรีทิพย/ตรวจ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เร่ืองหลกัเกณฑ์การแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกีย่วกบัการได้รับการ

ประเมินสถานที่ผลิต 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  หลักเกณฑการแสดงขอความบนฉลากอาหาร 
เกี่ยวกับการไดรับการประเมนิสถานที่ผลิต๑ 

   
 

เพื่อเปนการสงเสริมแกผูผลิตอาหารที่พัฒนาสถานที่ผลิตใหไดตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต หรือตามระบบประกนัคุณภาพ
สุขลักษณะท่ัวไป หรือระบบการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤติหรือระบบอื่นๆ ของอาหาร
ตามมาตรฐานสากล และเปนการสนับสนุนใหมีการพัฒนาสถานท่ีผลิตตอไป สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ สําหรับผูที่ประสงคจะแสดง
ขอความหรือเครื่องหมายการรับรองระบบประกันคุณภาพบนฉลากอาหาร ดังน้ี 

 
ขอ ๑  การแสดงวาสถานท่ีผลิตผานเกณฑการตรวจประเมินตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing 
Practice, GMP) ใหแสดงขอความหรือเคร่ืองหมายอยางหน่ึงอยางใด หรอืท้ังสองอยาง ดังน้ี 

(๑) ขอความ “ผานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร (GMP)” หรือ “ผานการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตาม GMP กฎหมาย” หรอื 
“ผานการตรวจ GMP กฎหมาย” หรอื 

(๒) เครื่องหมาย   
 
ขอ ๒  การแสดงวาสถานท่ีผลิตผานการตรวจประเมิน และไดรับการรับรอง

ระบบประกันคุณภาพดานอาหารนอกเหนือจากขอ ๑ จากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานที่ไดรับ
การรับรองจากหนวยงานของรัฐ หรือจากหนวยงานรับรองสากลและใบรับรองดังกลาวตองยังไม
สิ้นสุดการรับรอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๒.๑ ผูท่ีไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามหลักเกณฑทั่วไปดาน
สุขลักษณะอาหาร (General Principles of Food Hygiene) ที่กําหนดโดยโครงการมาตรฐาน
อาหารระหวางประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (โคเด็กซ) หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ให
แสดงขอความหรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งสองอยาง ดังน้ี 

(๑) ขอความ “ไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพสุขลักษณะทั่วไป
จาก .............. (หนวยงานที่ใหการรับรอง)” หรอื 

(๒) เครื่องหมาย 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๐๖ง/๑๔/๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูรับรอง ใหใชเคร่ืองหมาย

 
(ข) กรณีที่หนวยงานอื่นเปนผูรับรอง ใหใชเครื่องหมายที่หนวยงานนั้นๆ 

กําหนด 
๒.๒ ผูท่ีไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามระบบ GMP เฉพาะ

ผลิตภัณฑบางประเภทตามหลักสากล เชน โคเด็กซ หรือประเทศสหรัฐอเมริกาใหแสดงขอความ
หรือเคร่ืองหมายอยางหน่ึงอยางใด หรือท้ังสองอยาง ดังนี ้

(๑) ขอความ “ไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP สากล สําหรับการ
ผลิต ..................... (ประเภทอาหาร) จาก ........................ (ชื่อหนวยงานที่ใหการรับรอง)” 
หรอื “ไดรับการรับรองระบบ GMP สากล สําหรับการผลิต ........................ (ประเภทอาหาร) 
จาก ................. (ชื่อหนวยงานที่ใหการรับรอง)” หรอื 

(๒) เครื่องหมาย 
(ก) กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูรับรอง  

ใหใชเคร่ืองหมาย    
(ข) กรณีที่หนวยงานอื่นเปนผูรับรอง ใหใชเครื่องหมายที่หนวยงานนั้นๆ 

กําหนด 
๒.๓ ผูท่ีไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามระบบการวิเคราะหอันตราย

และควบคุมจุดวิกฤต ิ(Hazard Analysis and Critical Control Point System, HACCP) ให
แสดงขอความหรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังสองอยาง ดังน้ี 

(๑) ขอความ “ไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP สําหรับการผลิต 
...................(ประเภทอาหาร) จาก .................. (ชื่อหนวยงานที่ใหการรับรอง)” หรอื “ไดรับ
การรับรองระบบ HACCP สําหรับการผลิต ..............(ประเภทอาหาร) จาก ......................
(ชื่อหนวยงานที่ใหการรับรอง)” หรอื 

(๒) เครื่องหมาย 
(ก) กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูรับรอง  

ใหใชเคร่ืองหมาย    
(ข) กรณีที่หนวยงานอื่นเปนผูรับรอง ใหใชเครื่องหมายที่หนวยงานนั้นๆ 

กําหนด 

DPU



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๔ ระบบอื่น ใหแสดงขอความตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให
ความเห็นชอบ 

 
ขอ ๓  หากภายหลังปรากฏวาผูท่ีแสดงขอความตามขอ ๑ และขอ ๒ ไมผาน

เกณฑการตรวจประเมิน หรือไดถูกยกเลิกการรับรอง หรือขาดตออายุการรับรองตองยกเลิกการใช
ฉลากที่แสดงขอความรับรองนั้นทันที 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศุภชัย/พิมพ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
สุนันทา/นวพร/ตรวจ 
๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล  ปวณีา ไชยสาร 
วนั เดือน ปี เกิด  20 ตุลาคม 2528 
ท่ีอยู ่  15/357 ดีคอนโด ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 
วฒิุการศึกษา  ปีการศึกษา 2550 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ปีการศึกษา 2551 ประกาศนียบตัรกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ รุ่นท่ี 

5 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั  ผูช่้วยท่ีปรึกษากฎหมาย 

บ ริ ษั ท  พ ร อ ค เ ต อ ร์  แ อ น ด์  แ ก ม เ บิ ล  เ ท ร ด ด้ิ ง                  
(ประเทศ ไทย) จาํกดั 
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