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พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘



หัวขอบรรยาย

ขอบเขตการใชบังคบั๑

คูมือสําหรับประชาชน๒

การรับคําขอ๓

การพิจารณาคําขอ๔
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การพิจารณาคําขอ๔

การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต๕

การกําหนดหลักเกณฑและตรวจสอบการดําเนินการที่ไดรับอนุญาต๖

ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต๗

ทบทวนกฎหมาย๘



ขอบเขตการใชบังคับ๑.

ดานระยะเวลา๑.๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  เวนแตมาตรา  ๑๗  ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
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พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ดังนั้น จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวนแตมาตรา ๑๗ 
ที่มีผลบังคับใชทันที



มาตรา ๔   “อนุญาต”  หมายความวา  การที่เจาหนาที่ยินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดที่มี
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น  และใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต 
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตรดวย

ขอยกเวน 

ขอบเขตการใชบังคับ๑.

ดานกฎหมาย๑.๒

มาตรา ๓   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจงที่มี
กฎหมายหรือกฎกําหนดใหตองขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจง กอนจะดําเนินการใด
              บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
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ขอยกเวน 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก

(๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย

(๓)  การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(๔)  การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(๕)  การอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารดานยุทธการ  รวมทั้งตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ  และกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน

การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือ
กับหนวยงานใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา



มาตรา ๔ “เจาหนาที่”  หมายความถึง  เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา 

“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบ
ใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะ
เปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม

ดานเจาหนาทีแ่ละหนวยงาน๑.๓

ขอบเขตการใชบังคับ๑.
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เปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม

หนวยงานของรัฐ  ใหบริการ  ประชาชน

ประสานงาน
ระหวางหนวยงานของรัฐ

ดานการใหบรกิาร๑.๔

ไมอยูในบังคับ อยูในบังคับ



ผูจัดทําคูมือสําหรบัประชาชน๒.๑

คูมือสําหรับประชาชน๒

� ผูอนุญาตมีหนาที่จัดทําคูมือสําหรับประชาชน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) ใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๗)

  (พ.ร.บ. ประกาศ ๒๒ ม.ค. ๕๘ ครบ ๑๘๐ วัน วันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘)

� “ผูอนุญาต”  หมายความวา  ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต
(ไมรวมผูรับมอบอํานาจ)
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คูมือสําหรับประชาชน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง)๒.๒

� หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  (ถามี)  ในการยื่นคําขอ

� ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต

� รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ

� จะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได

อยางนอยตองประกอบดวย



การเผยแพร มาตรา ๗ วรรคสอง๒.๓

� ปดประกาศไว  ณ  สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขอ

� ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

� กรณีประชาชนขอสําเนาคูมือประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่จัดสําเนาให  โดยจะคิด
คาใชจายตามควรแกกรณีก็ได  ใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย

คูมือสําหรับประชาชน (ตอ)๒
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การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม)๒.๔

� ก.พ.ร. มีหนาที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชน 
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม

� กรณีที่เห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควร  ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว



คูมือสําหรับประชาชน (ตอ)๒

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน (มาตรา ๑๑)๒.๕

� กรณีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือขอบังคับออกใชบังคับ และมีผลใหตองเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคูมือสําหรับประชาชน

� การเปลี่ยนแปลงดังกลาว มิใหใชบังคับกับการยื่นคําขอที่ไดยื่นไวแลวโดยชอบกอนวันที่
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือขอบังคับดังกลาวมีผลใชบังคับ

เวนแต กฎหมายนั้นจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
เปนประโยชนตอผูยื่นคําขอ

8

เปนประโยชนตอผูยื่นคําขอ



การรับคําขอ (มาตรา ๘)๓

หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ๓.๑

๑ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขอวาถูกตอง
ครบถวนหรือไม

๒ กรณีคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดใหแจงใหผูยื่นคําขอทราบทันที

� แกไขทันทีในกรณีที่ทําได

� แกไขไมไดในทันที ใหบันทึกความบกพรองและกําหนดระยะเวลา 
และลงนามทั้งสองฝายไวในบันทึกนั้น 
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๓ กรณีคําขอถูกตอง ครบถวน หรือแกไขแลว

� เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไมได  

� ปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดยอางความไมสมบูรณของคําขอหรือความไมครบถวน
ของเอกสารหรือหลักฐานไมได เวนแต ความไมสมบูรณหรือความไมครบถวน 
เกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือทุจริตของพนักงานเจาหนาที่  
ทําใหไมอาจอนุญาตได ในกรณีนี้ใหผูอนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร



การรับคําขอ (มาตรา ๘ , มาตรา ๙) (ตอ)๓

หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ (ตอ)๓.๑

๔ กรณีที่ผูยื่นคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
(มาตรา ๙)

� คืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทั้งแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหทราบดวย

� ผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณหรือยื่นคําขอใหมได
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� กรณีความไมสมบูรณของคําขอ หรือความไมครบถวนของเอกสาร หรือหลักฐาน
เกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือทุจริตของพนักงานเจาหนาที่ 
และเปนผลทําใหไมอาจอนุญาตได ในกรณีนี้ใหผูอนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร

   และใหผูอนุญาตดําเนินการทางวินัย หรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

   โดยไมชักชา

ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ ๓.๕



ผูอนุญาตพิจารณาแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชน๔.๑

๔ การพิจารณาคําขอ (มาตรา ๑๐)

� ตองแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

ผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชน ๔.๒

� แจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก ๗ วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ

� สงสําเนาการแจงดังกลาวให ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

กรณี ก.พ.ร. เห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุหรือเกิดจากการขาด
๔.๓
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กรณี ก.พ.ร. เห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุหรือเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต๔.๓

� รายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหนวยงาน
หรือระบบการปฏิบัติราชการของหนวยงานนั้น 

กรณีไมแจงตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒๔.๔

� ถือวาผูอนุญาตกระทําการ หรือละเวนกระทําการ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น  
เวนแตจะเปนเพราะมีเหตุสุดวิสัย



๕ การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต (มาตรา ๑๒)

การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต๕.๑

� กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว และ

� กิจการหรือการดําเนินการที่มีลักษณะเปนกิจการหรือดําเนินการที่ตอเนื่องกัน

� คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตก็ได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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หนาที่ของ ก.พ.ร.๕.๒

� เปนหนาที่ของ ก.พ.ร. ที่จะหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาต  
เพื่อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตาม ๕.๑



ผูอนุญาต๖.๑

๖ การกําหนดหลักเกณฑและตรวจสอบการดําเนินการที่ไดรับอนุญาต (มาตรา ๑๓) 

� กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการ
ของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยการอนุญาตกําหนด

� ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางกําหนด
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พนักงานเจาหนาที่๖.๒

� ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางกําหนดกําหนด

� ดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหนาที่โดยเร็ว เมื่อมีผูไดรับความเดือดรอนรําคาญ  
หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาต 
ไมวาความจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่เองหรือมีผูรองเรียน



ศูนยบรกิารรวม (มาตรา ๗ วรรคสี่)๗.๑

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต

� ใหสวนราชการจัดใหมีศูนยบริการรวมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
อนุญาตตางๆ  ตามกฎหมายวาดวยอนุญาตไว ณ ที่เดียวกัน

๑ การจัดตั้ง
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๒ หนาที่ ก.พ.ร.

� ก.พ.ร. กําหนดแนวทางการจัดตั้งศูนยบริการรวมรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุญาตตางๆ  ตามกฎหมายวาดวยอนุญาตไว ณ ที่เดียวกัน



ศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖)๗.๒

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต (ตอ)

� ในกรณีจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ใหคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต

� ใหศูนยรับคําขอมีฐานะเปนสวนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและจะ
ใหมีสาขาของศูนยประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดดวยก็ได

๑ การจัดตั้ง
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ใหมีสาขาของศูนยประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดดวยก็ได

� การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และกําหนดรายชื่อกฎหมายที่จะ
อยูภายใตการดําเนินการของศูนยรับคําขอไวในพระราชกฤษฎีกาดวย

มาตรา ๑๘ วรรคสี่   ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการเพื่อ
รับผิดชอบภาระหนาที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการ
ดังกลาวเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหอธิบดี
หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการนั้นเชนเดียวกับ
อธิบดี ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนาที่
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับสวนราชการนั้น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม



ศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ)๗.๒

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต (ตอ)

� ผูยื่นคําขอไดยื่นคําขอ  หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน  หรือคาธรรมเนียม  ณ  ศูนยรับคําขอฯ แลว  
ใหถือวาไดมีการยื่นคําขอ  หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน  หรือคาธรรมเนียมโดยชอบแลว

� เงินคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนยรับคําขออนุญาตไดรับไว ใหศูนยรับคําขอฯ นําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน หรือสงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  และแจงใหหนวยงานของ
ผูอนุญาตทราบ

๒ การดําเนินการของศูนยรับคําขออนุญาต
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ผูอนุญาตทราบ

� กรณีหนวยงานของผูอนุญาตหักคาใชจายจากเงินที่จะตองนําสงคลัง  ใหศูนยรับคําขอฯ
หักเงินดังกลาวแทน และสงมอบเงินที่หักไวนั้นใหแกหนวยงานของผูอนุญาต  โดยใหศูนยรับคํา
ขอฯ มีสิทธิหักคาใชจาย ตามอัตราที่จะไดตกลงกับหนวยงานผูอนุญาต

� ระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือประชาชน ใหนับแตวันที่ศูนยรับคําขออนุญาตสงเรื่องให
ผูอนุญาต  โดยศูนยรับคําขออนุญาตจะตองสงเรื่องใหผูอนุญาตไมชากวา ๓ วันทําการ  
หากศูนยรับคําขอฯ สงเรื่องใหผูอนุญาตชากวา ๓ วันทําการ หรือไมสง ใหนําเรื่องกระทําการ
หรือละเวนกระทําการ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต
มีเหตุสุดวิสัย



ศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ)๗.๒

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต (ตอ)

� ผูอนุญาตตองสงคูมือสําหรับประชาชนที่ถูกตองและเปนปจจุบันใหศูนยรับคําขอฯ ตามจํานวน
ที่จําเปน  และดําเนินการใหมีการฝกอบรมหรือชี้แจงใหเจาหนาที่ของศูนยรับคําขอฯ  มีความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ดวย

๓ การดําเนินการของผูอนุญาต

๔ การดําเนินการของเจาหนาที่ศูนยรับคําขออนญุาต
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� ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขอ
วาถูกตองครบถวนหรือไม

� กรณีคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐาน ตองแกไขทันทีในกรณีที่ทําได
หากแกไขไมไดในทันที ใหบันทึกความบกพรองและกําหนดระยะเวลา 
และลงนามทั้งสองฝายไวในบันทึกนั้น 

� กรณีคําขอถูกตอง ครบถวน หรือแกไขแลว จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไมได  
และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดยอางความไมสมบูรณของคําขอหรือความไมครบถวนของ
เอกสารหรือหลักฐานไมได เวนแต ความไมสมบูรณหรือความไมครบถวน เกิดจากความประมาท
เลินเลอ หรือทุจริตของพนักงานเจาหนาที่  ทําใหไมอาจอนุญาตได  ในกรณีนี้ใหผูอนุญาตสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร  และใหดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดย
ไมชักชา



ศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ)๗.๒

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต (ตอ)

� รับคําขอและคาธรรมเนียม  รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต

� ใหขอมูล  ชี้แจง  และแนะนําผูยื่นคําขอหรือประชาชนใหทราบถึงหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการอนุญาต  รวมตลอดทั้งความจําเปนในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเปน

� สงคําขอ  หรือคําอุทธรณ พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
คอยติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพื่อดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด

๕ หนาที่ของศูนยรับคําขออนุญาต
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คอยติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพื่อดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้  คูมือสําหรับประชาชน หรือตามกฎหมายที่ใหสิทธิในการอุทธรณ

� กรณีที่เห็นวาหลักเกณฑหรือวิธีการในการยื่นคําขอ  มีรายละเอียดหรือกําหนดใหตองสง
เอกสารที่ไมจําเปน  หรือเปนภาระเกินสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

� รวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนยรับคําขอฯ  เพื่อเสนอ
ตอ ก.พ.ร. เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป

� เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เกี่ยวกับการอนุญาต
ตางๆ  รวมถึงขอเสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น



ทบทวนกฎหมาย (มาตรา ๖)๘

๘ ทบทวนกฎหมาย

� ทุกหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

� ผูอนุญาตพิจารณากฎหมายวาสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาต
หรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม

� ในกรณีจําเปนผูอนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทน
ในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกวานั้นก็ได

� กรณีเห็นวาสมควรปรับปรุงกฎหมาย ใหผูอนุญาตเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรี
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� กรณีเห็นวาสมควรปรับปรุงกฎหมาย ใหผูอนุญาตเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต 
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พระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๑๗  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต  การจดทะเบียนหรือการแจ้ง  
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต  จดทะเบียน  หรือแจ้ง  ก่อนจะดําเนินการใด 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อนุญาต”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้

ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น  และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต  การอนุมัติ   
การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต”  หมายความว่า  บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกําหนดให้ 

การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขออนุญาต 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  

การบังคับคดี  และการวางทรัพย์ 
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ  รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ

การควบคุมยุทธภัณฑ์  และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ

หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย 

ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต  ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง 
ย่ืนมาพร้อมกับคําขอ  และจะกําหนดให้ย่ืนคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 

คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหน่ึงให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้ย่ืนคําขอ  และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้  
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชนด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้   
ณ  ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ 
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน   
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพิ่มเติมไว้ 
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ 

ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน  
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหน่ึงแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้  และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง 
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่  และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้  
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตส่ังการตามที่เห็นสมควร  และให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบดว้ย 

ผู้ ย่ืนคําขอจะอุทธรณ์คําสั่งคืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้  แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องย่ืนคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนคําขอน้ันใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ 
สําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หากผู้อนุญาต 
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า 
จะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานน้ัน 

ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน 
ตามมาตรา  ๗  การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น  มิให้ใช้บังคับกับการย่ืนคําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
แต่สําหรับในกรณีกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่ 
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ย่ืนคําขอ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้  และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ 
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  แทนการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้  และเม่ือหน่วยงาน 
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว  ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ  แล้ว 
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ  
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้ 

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป 

ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่ีจะหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การออกใบอนุญาต  เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตท่ีจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด  
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว 

เม่ือมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ  หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต  ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว 

มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตข้ึน 

ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับคําขอ  จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ย่ืนคําขอ  ย่ืนคําขอ 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๑๕ เม่ือมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง 
ย่ืนคําขอ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมใด  ณ  สถานที่ใด  ถ้าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียม  ณ  ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว  ให้ถือว่าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตน้ันแล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม  (๑)  ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต  หรือส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง  ให้ศูนย์ 
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต  โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐  ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาต   
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา  ๑๐  วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น  และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๘  
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๘ 

มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม  รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล  ชี้แจง  และแนะนําผู้ ย่ืนคําขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการขออนุญาต  รวมตลอดท้ังความจําเป็นในการย่ืนคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง  ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งคําขอ  หรือคําอุทธรณ์  ที่ได้รับจากผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ย่ืนคําอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้  และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗   
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการย่ืนคําขอ  มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง 
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น  หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน  ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เก่ียวกับการอนุญาตต่าง  ๆ 
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก  การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น  รวมถึงขั้นตอน 
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการย่ืนคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ  ดังน้ัน  เพ่ือให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และมีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วม   
เพ่ือรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต  ณ  จุดเดียว  เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป0นป1ที่ ๔๗ ในรัชกาลป4จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 
ให*ประกาศว9า 

 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขและกฎหมายว9าด*วย

การควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ทําหน*าท่ีรัฐสภา ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว9า อุจจาระหรือป4สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง

เป0นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๘/หน*า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“มูลฝอย”๒ หมายความว9า เศษกระดาษ เศษผ*า เศษอาหาร เศษสินค*า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส9อาหาร เถ*า มูลสัตวP ซากสัตวP หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง
สัตวP หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว9า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช9เป0นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช*ประโยชนPหรือใช*สัญจรได* 

“อาคาร” หมายความว9า ตึก บ*าน เรือน โรง ร*าน แพ คลังสินค*า สํานักงานหรือสิ่งท่ี
สร*างข้ึนอย9างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข*าอยู9หรือเข*าใช*สอยได* 

“ตลาด” หมายความว9า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว*ให*ผู*ค*าใช*เป0นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน9าย
สินค*าประเภทสัตวP เน้ือสัตวP ผัก ผลไม* หรืออาหารอันมีสภาพเป0นของสด ประกอบหรือปรุงแล*วหรือ
ของเสียง9าย ท้ังน้ี ไม9ว9าจะมีการจําหน9ายสินค*าประเภทอ่ืนด*วยหรือไม9ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว*สําหรับให*ผู*ค*าใช*เป0นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน9ายสินค*าประเภทดังกล9าวเป0นประจําหรือเป0น
คร้ังคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“สถานท่ีจําหน9ายอาหาร” หมายความว9า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช9ท่ี
หรือทางสาธารณะ ท่ีจัดไว*เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน9ายให*ผู*ซื้อสามารถ
บริโภคได*ทันที ท้ังน้ี ไม9ว9าจะเป0นการจําหน9ายโดยจัดให*มีบริเวณไว*สําหรับการบริโภค ณ ท่ีน้ัน หรือ
นําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว9า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช9ท่ี
หรือทางสาธารณะ ท่ีจัดไว*สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป0นของสดหรือของแห*งหรืออาหารใน
รูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู*ซื้อต*องนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ราชการส9วนท*องถ่ิน”๓ หมายความว9า องคPการบริหารส9วนจังหวัด เทศบาล 
องคPการบริหารส9วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” หมายความว9า ข*อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข*อบังคับซึ่งตราข้ึน
โดยราชการส9วนท*องถ่ิน 

“เจ*าพนักงานท*องถ่ิน”๔ หมายความว9า 
(๑) นายกองคPการบริหารส9วนจังหวัดสําหรับในเขตองคPการบริหารส9วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคPการบริหารส9วนตําบลสําหรับในเขตองคPการบริหารส9วนตําบล 
(๔) ผู*ว9าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖)๕ ผู*บริหารองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืน สําหรับในเขตองคPกรปกครองส9วน

ท*องถ่ินน้ัน 

                                                 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “มูลฝอย” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “ราชการส9วนท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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“เจ*าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว9า เจ*าพนักงานซึ่งได*รับแต9งต้ังให*ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 
มาตรา ๕  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให*มีอํานาจแต9งต้ังเจ*าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดค9าธรรมเนียมหรือยกเว*น
ค9าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนPในการปฏิบัติการให*เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ีให*
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับ
กิจการหรือการดําเนินการในเร่ืองต9าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
และวิธีดําเนินการเพ่ือตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแก*ไขสิ่งท่ีจะมีผลกระทบต9อสภาวะความ
เป0นอยู9ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให*ใช*บังคับเป0นการท่ัวไปทุกท*องถ่ินหรือให*ใช*
บังคับเฉพาะท*องถ่ินใดท*องถ่ินหน่ึงก็ได* และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดังกล9าวจะสมควรกําหนดให*เร่ืองท่ี
เป0นรายละเอียดทางด*านเทคนิควิชาการหรือเป0นเร่ืองท่ีต*องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม
ให*เป0นไปตามหลักเกณฑPท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา๖ 

 
มาตรา ๗  เม่ือมีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ใช*บังคับในท*องถ่ินใดให*ราชการ

ส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานท*องถ่ินซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกล9าวอยู9ในเขต
อํานาจของท*องถ่ินน้ันดําเนินการให*เป0นไปตามข*อกําหนดในกฎกระทรวง ในการน้ี หากมีกรณีจําเป0น
ให*ราชการส9วนท*องถ่ินออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือแก*ไขปรับปรุงข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีใช*บังคับอยู9ก9อนมี
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ เพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตท*องถ่ินน้ันให*เป0นไป
ตามกฎกระทรวงดังกล9าวได* 
                                                                                                                                            

๕ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” (๖) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ มาตรา ๖ วรรคสอง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข*อบัญญัติท*องถ่ินใดถ*าขัดหรือแย*งกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ให*บังคับ
ตามกฎกระทรวงน้ัน  ท้ังน้ี เว*นแต9ในกรณีท่ีมีความจําเป0นหรือมีเหตุผลเป0นพิเศษเฉพาะท*องถ่ิน 
ราชการส9วนท*องถ่ินอาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินในเร่ืองใดขัดหรือแย*งกับท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๖ ได*เม่ือได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได*รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๘  ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว9าจะเกิดความเสียหายอย9างร*ายแรง

ต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเป0นต*องมีการแก*ไขโดยเร9งด9วน 
ให*อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําสั่งให*เจ*าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข*องกับการก9อให*เกิดหรืออาจ
เกิดความเสียหายดังกล9าวระงับการกระทําหรือให*กระทําการใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือปUองกันความเสียหาย
เช9นว9าน้ันได*ตามท่ีเห็นสมควร 

ถ*าบุคคลซึ่งได*รับคําสั่งตามวรรคหน่ึงไม9ปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาตาม
สมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือปUองกันความ
เสียหายดังกล9าวน้ันแทนก็ได* ในการน้ี ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขใช*ความระมัดระวังตามสมควรแก9
พฤติการณP และบุคคลซึ่งได*รับคําสั่งดังกล9าวต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการน้ัน 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให*อธิบดีกรมอนามัยแจ*งแก9ผู*ว9าราชการ
จังหวัดเพ่ือสั่งให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตท*องท่ี
จังหวัดน้ัน 

 
มาตรา ๘/๑๗  ในการพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง อธิบดีกรมอนามัย

อาจให*คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบ
ข*อเท็จจริงหรือให*ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาโดยไม9ชักช*า 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๙๘  ให*มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว9า “คณะกรรมการสาธารณสุข” 

ประกอบด*วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป0นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรPการแพทยP อธิบดีกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ*มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห9ง
ประเทศไทย นายกสมาคมองคPการบริหารส9วนจังหวัดแห9งประเทศไทย นายกสมาคมองคPการบริหาร
ส9วนตําบลแห9งประเทศไทยและผู*ทรงคุณวุฒิอีกไม9เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต9งต้ังจากผู*มีความรู*
                                                 

๗ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘ มาตรา ๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ความสามารถหรือประสบการณPในด*านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล*อม และการ
คุ*มครองผู*บริโภค เป0นกรรมการให*อธิบดีกรมอนามัยเป0นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  ให*คณะกรรมการมีอํานาจหน*าท่ีดังต9อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต9อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ

เก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาให*ความเห็นในเร่ืองใด ๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขตามท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) ศึกษา วิเคราะหPและให*ความเห็นต9อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข*อบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับการสาธารณสุข 

(๓) ให*คําแนะนําต9อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต9อราชการส9วนท*องถ่ินใน
การออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

(๔ )  ให* คํ าป รึกษาแนะนําแก9 เจ* าพนักงานท*อง ถ่ินในการปฏิ บั ติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๕) กําหนดโครงการและประสานงานระหว9างส9วนราชการและราชการส9วนท*องถ่ิน
ท่ีเก่ียวข*องเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ควบคุม สอดส9องการปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการท่ีมีอํานาจหน*าท่ีในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต9อรัฐมนตรี 

(๖/๑)๙ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี และ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว* 

(๗ )  ปฏิ บั ติการ อ่ืนใดตาม ท่ีกฎหมายกําหนดไว* ให* เป0น อํานาจหน* า ท่ีของ
คณะกรรมการ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๑๑๑๐  ในกรณีที่ปรากฏแก9คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ว9าราชการส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานท*องถ่ินซึ่งมี
เขตอํานาจในท*องถ่ินใดไม9ดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ีท่ีกําหนดไว*ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไม9มี
เหตุผลอันสมควร ให*คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แจ*งต9อผู*มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส9วนท*องถิ่น หรือ
เจ*าพนักงานท*องถ่ินตามกฎหมายว9าด*วยการน้ัน เพ่ือสั่งให*ราชการส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ี หรือแก*ไขการดําเนินการให*เป0นไปโดยถูกต*องภายในระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสองป1 
กรรมการซึ่งพ*นจากตําแหน9งอาจได*รับแต9งต้ังอีกได* 

                                                 
๙ มาตรา ๑๐ (๖/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐ มาตรา ๑๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๓  นอกจากการพ*นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให*ออก 
(๔) เป0นบุคคลล*มละลาย 
(๕) เป0นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(๖) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต9เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีมีการแต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิในระหว9างท่ีกรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งแต9งต้ังไว*แล*วยังมีวาระอยู9ในตําแหน9ง ไม9ว9าจะเป0นการแต9งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต9งต้ังซ9อม 
ให*ผู*ได*รับแต9งต้ังน้ันอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งแต9งต้ังไว*แล*ว
น้ันหรือของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไม9น*อยกว9าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป0นองคPประชุม ถ*าประธานกรรมการไม9อยู9ในท่ีประชุม ให*
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป0นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหน่ึงให*มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท9ากัน ให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป0นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๑๖  ให*คณะกรรมการมีอํานาจแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และให*นํามาตรา ๑๕ มาใช*บังคับแก9การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให*คณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกให*บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา หรือให*ส9งเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เก่ียวข*องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณาได* ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให*คณะอนุกรรมการซึ่งได*รับการแต9งต้ังตามมาตรา ๑๖ คณะหน่ึงคณะใด เป0นผู*มีอํานาจ
ออกคําสั่งดังกล9าวแทนคณะกรรมการเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณาเร่ืองท่ีอยู9ในอํานาจหน*าท่ีของ
คณะอนุกรรมการน้ันได* 

 
หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร๑๑ 
                                                 

๑๑ หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจั งห วัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๗/๑ ถึง มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๑๗/๑๑๒  ให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด*วย 
(๑) ผู*ว9าราชการจังหวัด เป0นประธานกรรมการ 
(๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู*บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

ผู*อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมจังหวัด ท*องถ่ินจังหวัด ปศุสัตวPจังหวัด 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ*มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายก
องคPการบริหารส9วนจังหวัด เป0นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี จํานวนหน่ึงคน และนายกองคPการบริหารส9วนตําบล จํานวน
หนึ่งคน ซึ่งผู*ว9าราชการจังหวัดแต9งตั้ง เป0นกรรมการ และในกรณีที่จังหวัดใดมีองคPกรปกครอง
ส9วนท*องถ่ินรูปแบบพิเศษ หรือองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน ให*ผู*ว9าราชการ
จังหวัดแต9งต้ังผู*บริหารองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินน้ันเป0นกรรมการด*วย 

(๔) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ังจากผู*มีความรู*ความสามารถ 
หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม จํานวนไม9เกินสี่คน และผู*แทน
ภาคประชาชนซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ัง จํานวนไม9เกินสองคน เป0นกรรมการ 

ให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัด เป0นกรรมการและเลขานุการ และให*นายแพทยP
สาธารณสุขจังหวัดแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด*าน
กฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล*อม ด*านละหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๗/๒๑๓  ให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด*วย 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป0นประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัด

กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู*อํานวยการสํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร 
ผู*อํานวยการสํานักสิ่งแวดล*อมกรุงเทพมหานคร ผู*แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู*แทนกรมควบคุมโรค 
ผู*แทนกรมปศุสัตวP ผู*แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู*แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู*แทนกรม
วิชาการเกษตร ผู*แทนกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ผู*แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู*แทนกรม
สวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน ผู*แทนกรมอนามัย ผู*แทนสํานักงานตํารวจแห9งชาติ และผู*แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด เป0นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ังจากผู*มีความรู*ความสามารถ 
หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม จํานวนไม9เกินสี่คน และผู*แทน
ภาคประชาชน ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ัง จํานวนไม9เกินสองคน เป0นกรรมการ 

ให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป0นกรรมการและเลขานุการ และให*
อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการ
อนามัยสิ่งแวดล*อมหนึ่งคน และให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแต9งตั้งข*าราชการ
ในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน 
เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓ มาตรา ๑๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๗/๓๑๔  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน*าท่ีในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล*วแต9กรณี ดังต9อไปน้ี 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑) 
(๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก*ไขปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขตามท่ี

รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
(๓) ให*ความเห็นแก9ราชการส9วนท*องถ่ินในการออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน และให*

คําปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส9วนท*องถ่ินและเจ*าพนักงานท*องถ่ินในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ให*สอดคล*องกับแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการของส9วนราชการ
และราชการส9วนท*องถ่ินท่ีเก่ียวข*องตามโครงการท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงหลักการมีส9วนร9วม
ของประชาชนด*วย 

(๕) สอดส9องหรือกํากับดูแลการปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการท่ีมีอํานาจหน*าท่ีใน
การปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต9อคณะกรรมการ 

(๖) ส9งเสริมและสนับสนุนการรณรงคPและสร*างความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับการ
สาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม 

(๗) ตรวจสอบข*อเท็จจริงหรือให*ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรม
อนามัยตามมาตรา ๘/๑ 

(๘) ออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกให*บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา หรือให*ส9งเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวข*องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณา 

(๙)  ปฏิ บั ติการ อ่ืนใดตาม ท่ีกฎหมายกําหนดไว* ให* เป0น อํานาจหน* า ท่ีของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๗/๔๑๕  การแต9งต้ัง วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ*นจากตําแหน9งของ

กรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให*เป0นไปตาม
หลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗/๕๑๖  การแต9งต้ังคณะอนุกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต9งตั้ง ให*นํา
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๗/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕ มาตรา ๑๗/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖ มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย๑๗ 
   

 
มาตรา ๑๘๑๘  การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส9วน

ท*องถ่ินใดให*เป0นอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินน้ัน 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ราชการส9วนท*องถ่ินอาจร9วมกับหน9วยงานของรัฐ 

หรือราชการส9วนท*องถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใต*ข*อตกลงร9วมกันก็ได* แต9ในกรณีจําเป0นเพ่ือประโยชนP
สาธารณะโดยส9วนรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑPวิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการร9วมกันได* 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส9วนท*องถ่ินอาจมอบให*บุคคลใดดําเนินการตาม
วรรคหน่ึงแทนภายใต*การควบคุมดูแลของราชการส9วนท*องถ่ิน หรืออาจอนุญาตให*บุคคลใดเป0นผู*
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได* 

บทบัญญัติตามมาตราน้ี และมาตรา ๑๙ มิให*ใช*บังคับกับการจัดการของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว9าด*วยโรงงาน แต9ให*ผู*ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู*ดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล9าว แจ*งการดําเนินกิจการเป0นหนังสือต9อเจ*า
พนักงานท*องถ่ิน 

 
มาตรา ๑๙  ห*ามมิให*ผู*ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย โดยทําเป0นธุรกิจหรือโดยได*รับประโยชนPตอบแทนด*วยการคิดค9าบริการ เว*นแต9จะได*รับ
ใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน 

 
มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชนPในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ 

ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) ห*ามการถ9าย เท ท้ิง หรือทําให*มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูล

ฝอย นอกจากในท่ีที่ราชการส9วนท*องถ่ินจัดไว*ให* 
(๒) กําหนดให*มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ี

เอกชน 
(๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให*เจ*าของหรือผู*

ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช*
อาคารหรือสถานท่ีน้ัน ๆ 

(๔)๑๙ กําหนดอัตราค9าธรรมเนียมในการให*บริการของราชการส9วนท*องถ่ิน หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีราชการส9วนท*องถ่ินมอบให*ดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ไม9เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี การจะกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

                                                 
๑๗ ชื่อหมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๑๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙ มาตรา ๒๐ (๔) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มูลฝอยราชการส9วนท*องถ่ินน้ันจะต*องดําเนินการให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๕) กําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เพ่ือให*ผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราค9าบริการข้ันสูงตาม
ลักษณะการให*บริการท่ีผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได* 

(๖) กําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเป0นเพ่ือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะของอาคาร 

   
 

มาตรา ๒๑  เม่ือปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าอาคารหรือส9วนของอาคารใดหรือ
สิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต9อเน่ืองกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปล9อยให*มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป0น
อันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9อาศัยหรือมีลักษณะไม9ถูกต*องด*วยสุขลักษณะของการใช*เป0นท่ีอยู9อาศัย 
ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารน้ันจัดการ
แก*ไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต9อเน่ืองกับอาคารท้ังหมดหรือแต9บางส9วน หรือ
จัดการอย9างอ่ืนตามความจําเป0นเพ่ือมิให*เป0นอันตรายต9อสุขภาพ หรือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะภายใน
เวลาซึ่งกําหนดให*ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าอาคารใดมีสินค*า เคร่ืองเรือนหรือ

สัมภาระสะสมไว*มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล9าน้ันซับซ*อนกันเกินไป จนอาจเป0นเหตุให*เป0นท่ีอยู9
อาศัยของสัตวPให*โทษใด ๆ หรืออาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9อาศัยหรือไม9ถูกต*องด*วย
สุขลักษณะของการใช*เป0นท่ีอยู9อาศัย ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของ
หรือผู*ครอบครองอาคารย*ายสินค*า เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารน้ัน หรือให*จัดสิ่งของ
เหล9าน้ันเสียใหม9 เพ่ือมิให*เป0นอันตรายต9อสุขภาพหรือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะหรือให*กําจัดสัตวPซึ่ง
เป0นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีกําหนดให*ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*ออกคําสั่งให*เจ*าของหรือผู*ครอบครอง

อาคารผู*ใดดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผู*น้ันละเลยไม9ปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลา
ท่ีกําหนด เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจดําเนินการแทนได* โดยเจ*าของหรือผู*ครอบครองดังกล9าวต*อง
เป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการน้ัน 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนPในการควบคุมมิให*อาคารใดมีคนอยู9มากเกินไปจนอาจ

เป0นอันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9ในอาคารน้ัน ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนต9อจํานวนพ้ืนท่ีของอาคารท่ีถือว9ามีคนอยู9มากเกินไป 
ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ จํานวนประชากร และย9านชุมชนของแต9ละท*องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแล*ว ห*ามมิให*เจ*าของหรือผู*ครอบครอง
อาคารตามประกาศน้ันยอมหรือจัดให*อาคารของตนมีคนอยู9เกินจํานวนท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๕ 

เหตุรําคาญ 
   

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก9อให*เกิดความเดือดร*อนแก9ผู*อยู9อาศัยในบริเวณ

ใกล*เคียงหรือผู*ที่ต*องประสบกับเหตุน้ันดังต9อไปน้ี ให*ถือว9าเป0นเหตุรําคาญ 
(๑) แหล9งนํ้า ทางระบายนํ้า ท่ีอาบนํ้า ส*วม หรือท่ีใส9มูลหรือเถ*า หรือสถานท่ีอ่ืนใด

ซึ่งอยู9ในทําเลไม9เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเทท้ิงสิ่งใดเป0นเหตุให*มีกลิ่น
เหม็นหรือละอองสารเป0นพิษ หรือเป0นหรือน9าจะเป0นท่ีเพาะพันธุPพาหะนําโรค หรือก9อให*เกิดความ
เสื่อมหรืออาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตวPในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเป0นเหตุให*เสื่อมหรือ
อาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเป0นท่ีอยู9ของคนหรือสัตวP โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม9มีการ
ระบายอากาศ การระบายนํ้า การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป0นพิษหรือมีแต9ไม9มีการ
ควบคุมให*ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป0นพิษอย9างพอเพียงจนเป0นเหตุให*เสื่อมหรืออาจเป0น
อันตรายต9อสุขภาพ 

(๔) การกระทําใด ๆ อันเป0นเหตุให*เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร*อน สิ่งมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุWน ละออง เขม9า เถ*า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป0นเหตุให*เสื่อมหรืออาจเป0นอันตรายต9อ
สุขภาพ 

(๕) เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๖  ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจห*ามผู*หน่ึงผู*ใดมิให*ก9อเหตุรําคาญในท่ี

หรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญด*วย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง 
บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานท่ีต9าง ๆ ในเขตของตนให*
ปราศจากเหตุรําคาญ ในการน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือเพ่ือระงับ กําจัด
และควบคุมเหตุรําคาญต9าง ๆ ได* 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ให*

เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*บุคคลซึ่งเป0นต*นเหตุหรือเก่ียวข*องกับการก9อหรือ
อาจก9อให*เกิดเหตุรําคาญน้ัน ระงับหรือปUองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว*ในคําสั่ง 
และถ*าเห็นสมควรจะให*กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือปUองกันเหตุรําคาญน้ัน หรือสมควรกําหนด
วิธีการเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ให*ระบุไว*ในคําสั่งได* 

ในกรณีท่ีปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าไม9มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง และเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินระงับเหตุรําคาญน้ัน และอาจจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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น้ันข้ึนอีก โดยบุคคลซึ่งเป0นต*นเหตุหรือเก่ียวข*องกับการก9อหรืออาจก9อให*เกิดเหตุรําคาญต*องเป0นผู*เสีย
ค9าใช*จ9ายสําหรับการจัดการน้ัน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมี

อํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองสถานท่ีน้ันระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอัน
สมควรตามท่ีระบุไว*ในคําสั่ง และถ*าเห็นว9าสมควรจะให*กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญน้ัน หรือ
สมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคต ให*ระบุไว*ในคําสั่งได* 

ในกรณีท่ีไม9มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญน้ันและอาจจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุ
รําคาญเกิดข้ึนอีก และถ*าเหตุรําคาญเกิดข้ึนจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจ*าของ
หรือผู*ครอบครองสถานท่ีน้ัน เจ*าของหรือผู*ครอบครองสถานท่ีดังกล9าวต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับ
การน้ัน 

ในกรณีท่ีปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนอาจ
เกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชน เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะออกคําสั่งเป0นหนังสือห*ามมิให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองใช*
หรือยินยอมให*บุคคลใดใช*สถานท่ีน้ันท้ังหมดหรือบางส9วน จนกว9าจะเป0นท่ีพอใจแก9เจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินว9าได*มีการระงับเหตุรําคาญน้ันแล*วก็ได* 

 
มาตรา ๒๘/๑๒๐  เม่ือปรากฏว9ามีเหตุรําคาญเกิดข้ึนตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ 

เป0นบริเวณกว*างจนก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของสาธารณชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจ
ประกาศกําหนดให*บริเวณดังกล9าวเป0นพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑP วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การระงับเหตุรําคาญตามวรรคหน่ึง และการจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*
มีเหตุรําคาญน้ันเกิดข้ึนอีกในอนาคต ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีเหตุรําคาญตามวรรคหน่ึงได*ระงับจนไม9ก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของ
สาธารณชนแล*ว ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินประกาศยกเลิกพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญน้ันโดยไม9ชักช*า 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวP 
   

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนPในการรักษาสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารง

ชีพของประชาชนในท*องถ่ินหรือเพ่ือปUองกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตวP ให*ราชการส9วนท*องถ่ิน
มีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดให*ส9วนหน่ึงส9วนใดหรือท้ังหมดของพ้ืนท่ีในเขตอํานาจของ
ราชการส9วนท*องถ่ินน้ัน เป0นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPได* 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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การออกข*อบัญญัติท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ราชการส9วนท*องถ่ินอาจกําหนดให*เป0นเขต
ห*ามเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม9เกินจํานวนท่ีกําหนด หรือเป0น
เขตท่ีการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPบางชนิดหรือบางประเภทต*องอยู9ในภายใต*มาตรการอย9างใดอย9างหน่ึงก็
ได* 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจ*าพนักงานท*องถ่ินพบสัตวPในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป0นการ

ฝWาฝXนมาตรา ๒๙ โดยไม9ปรากฏเจ*าของ ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจกักสัตวPดังกล9าวไว*เป0นเวลา
อย9างน*อยสามสิบวัน เม่ือพ*นกําหนดแล*วยังไม9มีผู*ใดมาแสดงหลักฐานการเป0นเจ*าของเพ่ือรับสัตวPคืน 
ให*สัตวPน้ันตกเป0นของราชการส9วนท*องถ่ิน แต9ถ*าการกักสัตวPไว*อาจก9อให*เกิดอันตรายแก9สัตวPน้ันหรือ
สัตวPอ่ืน หรือต*องเสียค9าใช*จ9ายเกินสมควร เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวP
น้ันตามควรแก9กรณีก9อนถึงกําหนดเวลาดังกล9าวก็ได* เงินท่ีได*จากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือได*หัก
ค9าใช*จ9ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค9าเลี้ยงดูสัตวPแล*ว ให*เก็บรักษาไว*แทนสัตวP 

ในกรณีท่ีมิได*มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวPตามวรรคหน่ึง และเจ*าของสัตวPมา
ขอรับสัตวPคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจ*าของสัตวPต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการเลี้ยงดู
สัตวPให*แก9ราชการส9วนท*องถ่ินตามจํานวนท่ีได*จ9ายจริงด*วย 

ในกรณีท่ีปรากฏว9าสัตวPท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินพบน้ันเป0นโรคติดต9ออันอาจเป0น
อันตรายต9อประชาชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได* 

 
หมวด ๗ 

กิจการท่ีเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 
   

 
มาตรา ๓๑  ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดให*กิจการใดเป0นกิจการท่ีเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตาม

มาตรา ๓๑ ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให*เป0น

กิจการท่ีต*องมีการควบคุมภายในท*องถ่ินน้ัน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑPและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับให*ผู*ดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช*ดําเนินกิจการและมาตรการปUองกันอันตรายต9อ
สุขภาพ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๓๓  เม่ือพ*นกําหนดเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ใช*บังคับ ห*ามมิให*ผู*ใดดําเนินกิจการตามประเภทท่ีมีข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดให*เป0นกิจการท่ีต*อง
มีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะท่ีเป0นการค*า เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง เจ*าพนักงานท*องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไข
โดยเฉพาะให*ผู*รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปUองกันอันตรายต9อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ี
กําหนดไว*โดยท่ัวไปในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได* 

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให*ใช*ได*สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแห9ง
เดียว 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
หมวด ๘ 

ตลาด สถานท่ีจําหน9ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
   

 
มาตรา ๓๔  ห*ามมิให*ผู*ใดจัดต้ังตลาด เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช*เป0นตลาดภายหลังจากท่ีเจ*า

พนักงานท*องถ่ินได*ออกใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดตามวรรคหน่ึงแล*ว จะกระทําได*ต9อเม่ือได*รับอนุญาต
เป0นหนังสือจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตราน้ีมิให*ใช*บังคับแก9กระทรวง ทบวง กรม ราชการส9วนท*องถ่ินหรือ
องคPการของรัฐท่ีได*จัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหน*าท่ี แต9ในการดําเนินกิจการตลาดจะต*องปฏิบัติ
เช9นเดียวกับผู*รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห9งพระราชบัญญัติน้ีด*วย และให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมี
อํานาจกําหนดเง่ือนไขเป0นหนังสือให*ผู*จัดต้ังตลาดตามวรรคน้ีปฏิบัติเป0นการเฉพาะรายก็ได* 

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลตลาด ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจ

ออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดท่ีต้ัง เน้ือท่ี แผนผังและหลักเกณฑPเก่ียวกับสิ่งปลูกสร*างและสุขลักษณะ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดสถานท่ี การวางสิ่งของและการอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง

กับการดําเนินกิจการตลาด 
(๓) กําหนดเวลาเปYดและปYดตลาด 
(๔) กําหนดหลักเกณฑPและวิธีการเพ่ือให*ผู* รับใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร*อยภายในตลาดให*ถูกต*องตามสุขลักษณะและอนามัย การ
จัดให*มีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายนํ้าท้ิง การระบายอากาศ การจัดให*มีการ
ปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกันการระบาดของโรคติดต9อ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๓๖  ผู*ใดขายของหรือช9วยขายของในตลาด ต*องปฏิบัติให*ถูกต*องตาม

หลักเกณฑPที่กําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๗ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 
มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ให*ราชการส9วน

ท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดหลักเกณฑPและวิธีการเพ่ือให*ผู*ขายของ และผู*ช9วยขาย
ของในตลาดปฏิบัติให*ถูกต*องเก่ียวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะส9วนบุคคล 
และสุขลักษณะในการใช*กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค*าอ่ืน 
รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช*และของใช*ต9าง ๆ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๓๘  ผู*ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองร*อยตารางเมตรและมิใช9เป0นการขายของในตลาด ต*องได*รับใบอนุญาต
จากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ ถ*าสถานท่ีดังกล9าวมีพ้ืนท่ีไม9เกินสองร*อยตารางเมตร ต*องแจ*ง
ต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ*งตามมาตรา ๔๗ ก9อนการจัดต้ัง 

 
มาตรา ๓๙  ผู*จัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งได*รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ*งตามมาตรา ๔๘ และผู*จําหน9าย ทํา ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานท่ีจําหน9ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต*อง
ปฏิบัติให*ถูกต*องตามหลักเกณฑPที่กําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๔๐ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไว*ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*ง 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนPในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหน9ายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารท่ีได*รับใบอนุญาต หรือได*รับหนังสือรับรองการแจ*ง ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมี
อํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดประเภทของสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตาม
ประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหน9าย 

(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดต้ัง ใช* และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะ
ของบริเวณท่ีใช*จําหน9ายอาหาร ท่ีจัดไว*สําหรับบริโภคอาหาร ท่ีใช*ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ี
ใช*สะสมอาหาร 

(๓) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกัน
โรคติดต9อ 

(๔) กําหนดเวลาจําหน9ายอาหาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(๕) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะส9วนบุคคลของผู*จําหน9ายอาหาร ผู*ปรุง
อาหารและผู*ให*บริการ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

(๗) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณP นํ้าใช* และของใช*อ่ืน ๆ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๙ 
การจําหน9ายสินค*าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

   
 

มาตรา ๔๑  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีหน*าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนPใช*สอยของประชาชนท่ัวไป 

ห*ามมิให*ผู*ใดจําหน9ายสินค*าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม9ว9าจะเป0นการจําหน9ายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค*าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป0นปกติหรือเร9ขาย เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*า
พนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินระบุชนิด หรือประเภท
ของสินค*า ลักษณะวิธีการจําหน9ายสินค*า และสถานท่ีที่จะจัดวางสินค*า เพ่ือจําหน9ายในกรณีท่ีจะมีการ
จัดวางสินค*าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป0นปกติ รวมท้ังจะกําหนดเง่ือนไขอย9างใดตามท่ีเห็นสมควรไว*ในใบอนุญาต
ด*วยก็ได* 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค*า ลักษณะวิธีการจําหน9ายสินค*า หรือ
สถานท่ีจัดวางสินค*าให*แตกต9างไปจากท่ีระบุไว*ในใบอนุญาต จะกระทําได*ต9อเม่ือผู*รับใบอนุญาตได*แจ*ง
ต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน และเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*จดแจ*งการเปลี่ยนแปลงดังกล9าวไว*ในใบอนุญาต
แล*ว 

 
มาตรา ๔๒  ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินด*วยความเห็นชอบของเจ*าพนักงานจราจรมี

อํานาจออกประกาศดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส9วนหน่ึงส9วนใดของพ้ืนท่ีดังกล9าวเป0น

เขตห*ามจําหน9ายหรือซื้อสินค*าโดยเด็ดขาด 
(๒) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส9วนหน่ึงส9วนใดของพ้ืนท่ีดังกล9าวเป0น

เขตท่ีห*ามจําหน9ายสินค*าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป0นเขตห*ามจําหน9ายสินค*าตามกําหนดเวลา 
หรือเป0นเขตห*ามจําหน9ายสินค*าโดยวิธีการจําหน9ายในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือกําหนดหลักเกณฑP
วิธีการและเง่ือนไขในการจําหน9ายสินค*าในบริเวณน้ัน 

ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินปYดประกาศไว*ในท่ี
เปYดเผย ณ สถานท่ีทําการของราชการส9วนท*องถ่ินและบริเวณท่ีจะกําหนดเป0นเขตตาม (๑) หรือ (๒) 
แล*วแต9กรณี และต*องกําหนดวันท่ีจะบังคับตามประกาศน้ันมิให*น*อยกว9าสิบห*าวันนับแต9วันประกาศ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนPของประชาชนและการควบคุมการจําหน9ายสินค*าในท่ี
หรือทางสาธารณะ ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะส9วนบุคคลของผู*จําหน9ายหรือผู*ช9วย
จําหน9ายสินค*า 

(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะในการใช*กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค*าอ่ืน รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช* 
และของใช*ต9าง ๆ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดวางสินค*าและการเร9ขายสินค*าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

(๔) กําหนดเวลาสําหรับการจําหน9ายสินค*า 
(๕) กําหนดการอ่ืนท่ีจําเป0นเพ่ือการรักษาความสะอาดและปUองกันอันตรายต9อ

สุขภาพ รวมท้ังการปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกันโรคติดต9อ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๑๐ 
อํานาจหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินและเจ*าพนักงานสาธารณสุข 

   
 

มาตรา ๔๔  เพ่ือปฏิบัติการให*เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน
และเจ*าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังต9อไปน้ี 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให*ถ*อยคําหรือแจ*งข*อเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเป0น
หนังสือหรือให*ส9งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข*าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว9างพระอาทิตยPขึ้นและพระอาทิตยP
ตกหรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให*เป0นไปตามข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือตาม
พระราชบัญญัติน้ี ในการน้ี ให*มีอํานาจสอบถามข*อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ*งหรือ
หลักฐานท่ีเก่ียวข*องจากเจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีน้ัน 

(๓) แนะนําให*ผู*ได*รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*งปฏิบัติให*ถูกต*องตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*งหรือตามข*อบัญญัติท*องถ่ินหรือตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ท่ีอาจก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของประชาชนเพ่ือ
ประโยชนPในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเป0น 

(๕) เก็บหรือนําสินค*าหรือสิ่งของใด ๆ ท่ีสงสัยว9าจะไม9ถูกสุขลักษณะหรือจะ
ก9อให*เกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป0นปริมาณตามสมควรเพ่ือเป0นตัวอย9างในการ
ตรวจสอบตามความจําเป0นได*โดยไม9ต*องใช*ราคา 

ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจแต9งต้ังข*าราชการหรือพนักงานส9วนท*องถ่ิน เพ่ือให*
ปฏิบัติหน*าท่ีตามวรรคหน่ึงในเขตอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินน้ันในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได* 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข หรือผู*ซึ่ง
ได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน บุคคลดังกล9าวจะต*องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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กฎกระทรวงต9อบุคคลซึ่งเก่ียวข*องในขณะปฏิบัติหน*าท่ีด*วย และให*บุคคลซึ่งเก่ียวข*องอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏว9าผู*ดําเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไว*ในพระราชบัญญัติ

น้ี ปฏิบัติไม9ถูกต*องตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ข*อบัญญัติท*องถ่ินหรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการดําเนินกิจการน้ัน ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*ดําเนินกิจการน้ันแก*ไขหรือปรับปรุงให*ถูกต*องได* และถ*าผู*ดําเนิน
กิจการไม9แก*ไข หรือถ*าการดําเนินกิจการน้ันจะก9อให*เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว9าจะเกิดอันตราย
อย9างร*ายแรงต9อสุขภาพของประชาชน เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งให*ผู*น้ันหยุดดําเนินกิจการน้ันไว*ทันที
เป0นการช่ัวคราวจนกว9าจะเป0นท่ีพอใจแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าปราศจากอันตรายแล*วก็ได* 

คําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ให*กําหนดระยะเวลาท่ีจะต*องปฏิบัติ
ตามคําสั่งไว*ตามสมควรแต9ต*องไม9น*อยกว9าเจ็ดวัน เว*นแต9เป0นกรณีท่ีมีคําสั่งให*หยุดดําเนินกิจการทันที 
และต*องทําเป0นหนังสือแจ*งให*ผู*ดําเนินกิจการซึ่งจะต*องปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีท่ีไม9พบผู*ดําเนิน
กิจการหรือผู*ดําเนินกิจการไม9ยอมรับคําสั่งดังกล9าว ให*ส9งคําสั่งโดยทางไปรษณียPลงทะเบียนตอบรับ
หรือปYดคําสั่งน้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*ดําเนินกิจการ และ
ให*ถือว9าผู*น้ันได*ทราบคําสั่งแล*ว ต้ังแต9เวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปYดคําสั่ง แล*วแต9กรณี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม9ถูกต*องหรือมีการ

กระทําใด ๆ ท่ีฝWาฝXนต9อบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือประกาศท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขแจ*งเจ*าพนักงานท*องถ่ินเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน*าท่ีต9อไปโดยไม9ชักช*า และให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุน้ันแจ*งต9อคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แล*วแต9กรณี พิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๑๒๑ 

ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานสาธารณสุขเห็นว9าเหตุตามวรรคหน่ึงจะมีผลกระทบต9อสภาวะ
ความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเป0นอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ
ของประชาชนเป0นส9วนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแก*ไขโดยเร9งด9วน ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขมี
อํานาจออกคําสั่งให*ผู*กระทําการไม9ถูกต*องหรือฝWาฝXนดังกล9าวแก*ไขหรือระงับเหตุน้ัน หรือดําเนินการ
ใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือระงับเหตุน้ันได*ตามสมควร แล*วให*แจ*งเจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน เจ*า
พนักงานสาธารณสุข และผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๔ เป0นเจ*าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และเพ่ือประโยชนPในการจับกุมหรือปราบปรามผู*กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินและผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินเป0นพนักงาน
ฝWายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๑๑ 

หนังสือรับรองการแจ*ง 
   

 
มาตรา ๔๘  การแจ*งให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบเพ่ือดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ 

และหนังสือรับรองการแจ*ง ให*เป0นไปตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 
เม่ือเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*รับแจ*ง ให*ออกใบรับแก9ผู*แจ*งเพ่ือใช*เป0นหลักฐานในการ

ประกอบกิจการตามท่ีแจ*งได*ช่ัวคราวในระหว9างเวลาท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินยังมิได*ออกหนังสือรับรอง
การแจ*ง 

ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินตรวจการแจ*งให*ถูกต*องตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติ
ท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ถ*าการแจ*งเป0นไปโดยถูกต*องให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ*ง
ให*ผู*แจ*งภายในเจ็ดวันทําการนับแต9วันท่ีได*รับการแจ*ง 

ในใบรับแจ*งหรือหนังสือรับรองการแจ*ง เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขให*ผู*
แจ*งหรือผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งปฏิบัติเป0นการเฉพาะรายก็ได* 

ในกรณีที่การแจ*งไม9ถูกต*องหรือไม9สมบูรณP ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินแจ*งให*ผู*แจ*งทราบ
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต9วันท่ีได*รับการแจ*ง ถ*าผู*แจ*งไม9ดําเนินการแก*ไขให*ถูกต*องภายในเจ็ดวันทํา
การนับแต9วันท่ีได*รับแจ*งจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*การแจ*งของผู*
แจ*งเป0นอันสิ้นผล แต9ถ*าผู*แจ*งได*ดําเนินการแก*ไขภายในเวลาท่ีกําหนดแล*ว ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินออก
หนังสือรับรองการแจ*งให*ผู*แจ*งภายในเจ็ดวันทําการ นับแต9วันท่ีได*รับการแจ*งซึ่งมีรายละเอียดถูกต*อง
ตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๙  ผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งต*องแสดงหนังสือรับรองการแจ*งไว*โดย

เปYดเผยและเห็นได*ง9าย ณ สถานท่ีที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจ*งสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ให*ผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ*งภายในสิบห*า
วันนับแต9วันได*ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ*งให*เป0นไปตาม
หลักเกณฑPและวิธีการท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือผู*แจ*งตามมาตรา ๔๘ ประสงคPจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนิน

กิจการให*แก9บุคคลอ่ืน ให*แจ*งให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบด*วย 
 
มาตรา ๕๒  ในกรณี ท่ีผู* ดํ า เ นิน กิจการใดดํา เ นิน กิจการตาม ท่ีระบุไว* ใน

พระราชบัญญัติน้ีโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยได*รับโทษตาม
พระราชบัญญัติน้ีเพราะเหตุท่ีฝWาฝXนดําเนินกิจการโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินมาแล*วคร้ังหน่ึง 
ยังฝWาฝXนดําเนินกิจการโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินต9อไป ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*
ผู*น้ันหยุดดําเนินกิจการไว*จนกว9าจะได*ดําเนินการแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ ถ*ายังฝWา
ฝXนอีกให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งห*ามการดําเนินกิจการน้ันไว*ตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งต*องไม9เกิน
สองป1ก็ได* 

 
มาตรา ๕๓  การแจ*งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ และคําสั่งของเจ*า

พนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๒ ให*ทําเป0นหนังสือแจ*งให*ผู*แจ*งหรือผู*ดําเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไม9
พบตัวหรือไม9ยอมรับหนังสือ ให*ส9งหนังสือการแจ*งหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียPตอบรับหรือปYดหนังสือ
น้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*ท่ีต*องรับหนังสือ และให*ถือว9าผู*
น้ันได*ทราบหนังสือดังกล9าวแล*วต้ังแต9เวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปYดหนังสือ แล*วแต9กรณี 

 
หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให*การประกอบกิจการใดหรือการ
กระทําใดต*องได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติ
ท*องถ่ินกําหนดหลักเกณฑP วิธีการและเง่ือนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเร่ืองน้ันได* 

เพ่ือประโยชนPในการปUองกันเหตุรําคาญหรือผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล*อม ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 
หลักเกณฑPในการรับฟ4งความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข*อง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีผู*ขออนุญาตจะต*องดําเนินการก9อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง๒๒ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 

                                                 
๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให*ตามพระราชบัญญัติน้ีให*มีอายุหน่ึงป1นับแต9
วันท่ีออกใบอนุญาต และให*ใช*ได*เพียงในเขตอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินท่ีเป0นผู*ออกใบอนุญาตน้ัน 

การขอต9ออายุใบอนุญาตจะต*องย่ืนคําขอก9อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได*ย่ืนคําขอ
พร*อมกับเสียค9าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการต9อไปได*จนกว9าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งไม9ต9ออายุ
ใบอนุญาต 

หลักเกณฑP วิธีการและเง่ือนไขการขอต9ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให*ต9ออายุ
ใบอนุญาตให*เป0นไปตามท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือได*รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต9ออายุใบอนุญาต ให*เจ*า

พนักงานท*องถ่ินตรวจความถูกต*องและความสมบูรณPของคําขอ ถ*าปรากฏว9าคําขอดังกล9าวไม9ถูกต*อง
หรือไม9สมบูรณPตามหลักเกณฑP วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน ให*เจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินรวบรวมความไม9ถูกต*องหรือความไม9สมบูรณPน้ันท้ังหมดและแจ*งให*ผู*ขออนุญาตแก*ไขให*ถูกต*อง
และสมบูรณPในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป0นท่ีจะต*องส9งคืนคําขอแก9ผู*ขออนุญาต ก็ให*ส9งคืนคําขอ
พร*อมท้ังแจ*งความไม9ถูกต*องหรือความไม9สมบูรณPให*ทราบภายในสิบห*าวันนับแต9วันได*รับคําขอ 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไม9อนุญาตพร*อมด*วย
เหตุผลให*ผู*ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต9วันได*รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต*องหรือ
ครบถ*วนตามท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป0นท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินไม9อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม9อาจมี
คําสั่งไม9อนุญาตได*ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไม9เกินสองคร้ัง คร้ังละ
ไม9เกินสิบห*าวัน แต9ต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลาและเหตุจําเป0นแต9ละคร้ังให*ผู*ขออนุญาตทราบ
ก9อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได*ขยายเวลาไว*แล*วน้ัน แล*วแต9กรณี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๗  ผู*รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ต*องแสดงใบอนุญาตไว*โดย

เปYดเผยและเห็นได*ง9าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให*

ผู*รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต9วันท่ีได*ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให*เป0นไปตามหลักเกณฑP 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ปรากฏว9าผู*รับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไม9ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม9ถูกต*องตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
น้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับ
ใบอนุญาตน้ัน เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช*ใบอนุญาตได*ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต9ต*องไม9
เกินสิบห*าวัน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๐  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏ

ว9าผู*รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังแต9สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต*องถูกสั่งพักใช*

ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว9าได*กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) ไม9ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม9ถูกต*องตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือ

ข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว*
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับใบอนุญาต และการไม9ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม9ถูกต*องน้ัน
ก9อให*เกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๑  คําสั่งพักใช*ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให*ทําเป0นหนังสือ

แจ*งให*ผู*รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม9พบผู*รับใบอนุญาตหรือผู*รับใบอนุญาตไม9ยอมรับคําสั่ง
ดังกล9าว ให*ส9งคําสั่งโดยทางไปรษณียPตอบรับหรือให*ปYดคําสั่งน้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*รับใบอนุญาต และให*ถือว9าผู*รับใบอนุญาตน้ันได*ทราบคําสั่งแล*ว
ต้ังแต9เวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปYดคําสั่ง แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๖๒  ผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ

กิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม9ได*จนกว9าจะพ*นกําหนดหน่ึงป1นับแต9วันท่ีถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
หมวด ๑๓ 

ค9าธรรมเนียมและค9าปรับ 
   

 
มาตรา ๖๓  ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนด

ค9าธรรมเนียมตามหลักเกณฑP วิธีการ เง่ือนไข และไม9เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๔  บรรดาค9าธรรมเนียมและค9าปรับตามพระราชบัญญัติน้ีให*เป0นรายได*

ของราชการส9วนท*องถ่ิน 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีมีข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดค9าธรรมเนียมสําหรับการดําเนิน

กิจการท่ีต*องแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินก9อนดําเนินกิจการหรือต*องได* รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*ผู*แจ*งหรือผู*ได*รับใบอนุญาตมีหน*าท่ีต*องเสียค9าธรรมเนียมตามอัตราและตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการน้ัน ถ*ามิได*เสียค9าธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให*ชําระค9าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร*อยละย่ีสิบของจํานวนค9าธรรมเนียมท่ีค*างชําระ เว*น
แต9ผู*แจ*งหรือผู* ได* รับใบอนุญาตจะได*บอกเลิกการดําเนินกิจการน้ันก9อนถึงกําหนดการเสีย
ค9าธรรมเนียมคร้ังต9อไปตามท่ีกําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

ในกรณีท่ีผู*มีหน*าท่ีต*องเสียค9าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค*างชําระค9าธรรมเนียม
ติดต9อกันเกินกว9าสองคร้ัง ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*น้ันหยุดการดําเนินกิจการไว*จนกว9า
จะได*เสียค9าธรรมเนียมและค9าปรับจนครบจํานวน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
หมวด ๑๔ 
การอุทธรณP 

   
 

มาตรา ๖๖๒๓  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห*า มาตรา ๕๒ 
หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีคําสั่งในเร่ืองการไม9ออกใบอนุญาต หรือไม9อนุญาตให*ต9ออายุ
ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี หรือในกรณีท่ีเจ*าพนักงาน
สาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถ*าผู*รับคําสั่งไม9พอใจคําสั่งดังกล9าว ผู*น้ันมีสิทธิอุทธรณP
เป0นหนังสือต9อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPภายในสามสิบวันนับแต9วันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณPตามวรรคหน่ึงไม9เป0นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว*นแต9คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณPจะเห็นสมควรให*มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งน้ันไว*ช่ัวคราว 

 
มาตรา ๖๖/๑๒๔  ให*มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณP ประกอบด*วย 
(๑) อธิบดีกรมอนามัย เป0นประธานกรรมการ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๖๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔ มาตรา ๖๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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(๒) ผู*แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู*แทนกรมปศุสัตวP ผู*แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู*แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู*แทนกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน และผู*แทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด เป0นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต9งต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจาก
ผู*มีความรู*ความสามารถ หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อมอีกไม9
เกินสามคน เป0นกรรมการ ในจํานวนน้ีให*มีผู*ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย9างน*อยหน่ึงคน 

ให*รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป0นกรรมการและ
เลขานุการ และให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคนเป0น
ผู*ช9วยเลขานุการ 

การแต9งต้ัง วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ*นจากตําแหน9งของกรรมการ
ผู*ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง (๓) ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๖/๒๒๕  ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPมีอํานาจหน*าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPคําสั่งตามมาตรา ๖๖ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข*องมาให*ถ*อยคํา หรือสั่งให*บุคคลดังกล9าวส9งเอกสาร

หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP 
(๓) สอบถามข*อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เท9าท่ีจําเป0น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP 
 
มาตรา ๖๖/๓๒๖  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๑ 

และการแต9งต้ังและการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณP ให*นํามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 
มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๗๒๗  ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPให*เสร็จ

สิ้นภายในเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีได*รับอุทธรณP แล*วแจ*งคําวินิจฉัยพร*อมด*วยเหตุผลเป0นหนังสือไป
ยังผู*อุทธรณP และเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข แล*วแต9กรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPให*เป0นท่ีสุด 
 

หมวด ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๘๒๘  ผู*ใดฝWาฝXนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต*องระวางโทษปรับ
ไม9เกินห*าหม่ืนบาท 
                                                 

๒๕ มาตรา ๖๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๖ มาตรา ๖๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗ มาตรา ๖๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๖๘/๑๒๙  ผู*ใดฝWาฝXนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีท่ีเก่ียวกับมูล

ฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๙๓๐  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรค

หน่ึง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานสาธารณสุข
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต*องระวางโทษ
จําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๐๓๑  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัว
อันสมควร ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๑๓๒  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ต*อง

ระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๒๓๓  ผู*ใดจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา 

๓๘ ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองร*อยตารางเมตรโดยไม9ได*รับใบอนุญาต ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน 
หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท 

ผู*ใดจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามวรรคหน่ึง ซึ่งมีพ้ืนท่ี
ไม9เกินสองร*อยตารางเมตร โดยไม9มีหนังสือรับรองการแจ*ง ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท 

 
มาตรา ๗๓๓๔  ผู *ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) 

มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกิน
หกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) 
หรือมาตรา ๔๐ (๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต*องระวางโทษปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท 

 

                                                                                                                                            
๒๘ มาตรา ๖๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙ มาตรา ๖๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๐ มาตรา ๖๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑ มาตรา ๗๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒ มาตรา ๗๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓ มาตรา ๗๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔ มาตรา ๗๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๗๓/๑๓๕  ผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีท่ีเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต*อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓/๒๓๖  ผู*รับอนุญาตผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความใน

มาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต*อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๗๔๓๗  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๒๑ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หรือฝWาฝXนหรือไม9ปฏิบัติ
ตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวาง
การปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง 
ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๕๓๘  เจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ต*อง

ระวางโทษปรับไม9เกินห*าพันบาท และปรับอีกไม9เกินวันละสองพันห*าร*อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXน 
 
มาตรา ๗๖๓๙  ผู* รับใบอนุญาตผู*ใดไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ิน

กําหนดไว*ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต*องระวางโทษปรับ
ไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๗๗๔๐  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝWาฝXนประกาศของเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๑) ต*องระวางโทษปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๘๔๑  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝWาฝXนประกาศของเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือข*อบัญญัติท*องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต*องระวางโทษปรับไม9เกิน
ห*าพันบาท 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๗๓/๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗ มาตรา ๗๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๘ มาตรา ๗๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๙ มาตรา ๗๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐ มาตรา ๗๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๑ มาตรา ๗๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๗๙๔๒  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม9ยอมแจ*งข*อเท็จจริงหรือไม9ส9ง
เอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม9อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข หรือผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๔ 
ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๐๔๓  ผู* ดําเนินกิจการผู*ใดดําเนินกิจการในระหว9างท่ีมีคําสั่งของเจ*า

พนักงานท*องถ่ินให*หยุดดําเนินกิจการ หรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๕ 
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร ต*องระวางโทษจําคุกไม9
เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม9เกินวันละสองหม่ืนห*าพัน
บาทตลอดเวลาท่ียังไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
มาตรา ๘๑๔๔  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ 

วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงาน
สาธารณสุข ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหมื่นห*าพันบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๒๔๕  ผู *ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต*องระวางโทษ

ปรับไม9เกินสองพันห*าร*อยบาท 
 
มาตรา ๘๓๔๖  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต*องระวางโทษ

ปรับไม9เกินสองพันห*าร*อยบาท 
 
มาตรา ๘๔๔๗  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดดําเนินกิจการในระหว9างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาต 

ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม9เกิน
วันละสองหม่ืนห*าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXน 

 
มาตรา ๘๔/๑๔๘  ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ*าการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู*จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล9าวมีหน*าท่ีต*องสั่งการหรือ
กระทําการ และละเว*นไม9สั่งการหรือไม9กระทําการจนเป0นเหตุให*นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู*น้ัน
ต*องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด*วย 

                                                 
๔๒ มาตรา ๗๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๓ มาตรา ๘๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๔ มาตรา ๘๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๕ มาตรา ๘๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๖ มาตรา ๘๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๗ มาตรา ๘๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๘ มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๘๕๔๙  ให*มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด*วย ผู*แทนกรุงเทพมหานคร ผู*แทนสํานักงาน

ตํารวจแห9งชาติ และผู*แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป0นกรรมการ และให*ผู*ว9าราชการกรุงเทพมหานคร
แต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเป0นเลขานุการและผู*ช9วยเลขานุการอีกไม9เกินสองคน 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด*วย ผู*ว9าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู*บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด เป0นกรรมการ และให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดเป0นเลขานุการ และให*
นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดแต9ง ต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป0น
ผู*ช9วยเลขานุการอีกไม9เกินสองคน 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ*าเห็นว9าผู*ต*องหาไม9ควรได*รับโทษถึงจําคุก 
หรือไม9ควรถูกฟUองร*อง ให*คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป0นความผิดที่มีโทษจําคุกไม9เกิน
สามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจ
มอบหมายให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือผู*ซึ่งเจ*าพนักงานท*องถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได*ด*วย 

การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ*าพนักงานท*องถ่ิน หรือผู*ซึ่ง
เจ*าพนักงานท*องถ่ินมอบหมาย ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือผู*ต*องหาได*ชําระเงินค9าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต9
วันท่ีมีการเปรียบเทียบแล*ว ให*ถือว9าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 
หมวด ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๖  ผู*รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุข

ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ีอยู9แล*วในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับและกิจการน้ันมีลักษณะ
เช9นเดียวกับกิจการท่ีจะต*องได*รับใบอนุญาตหรือต*องแจ*งและได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*ผู*น้ันประกอบกิจการน้ันต9อไปได*เสมือนเป0นผู*ที่ได*รับใบอนุญาตหรือเป0นผู*ที่ได*แจ*ง
และได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตามพระราชบัญญัติน้ีแล*ว แต9เม่ือใบอนุญาตดังกล9าวสิ้นอายุและผู*น้ัน
ยังคงประสงคPจะดําเนินกิจการต9อไป ผู* น้ันจะต*องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ*งตาม
พระราชบัญญัติน้ีก9อนการดําเนินการ 

 
มาตรา ๘๗  ผู*ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีไม9ต*องแจ*งและได*รับหนังสือรับรองการแจ*ง

ตามกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี แต9เป0นกิจการท่ีจะต*องแจ*ง
และได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตามพระราชบัญญัติน้ี และมิใช9เป0นผู*ได*รับใบอนุญาตอยู9แล*วตาม

                                                 
๔๙ มาตรา ๘๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๘๖ ให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไป แต9จะต*องมาดําเนินการแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

 
มาตรา ๘๘  ผู*ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีมิได*เป0นกิจการท่ีต*องได*รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี แต9เป0นกิจการท่ีจะต*องได*รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไป แต9จะต*องมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติน้ีภายในกําหนดเวลาเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ เม่ือได*ย่ืนคํา
ขอแล*วให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไปจนกว9าจะมีคําสั่งไม9ออกใบอนุญาตให*ประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๙  บรรดากิจการต9าง ๆ ท่ีกําหนดให*เป0นกิจการค*าซึ่งเป0นท่ีรังเกียจหรือ

อาจเป0นอันตรายแก9สุขภาพตามมาตรา ๗ แห9งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
การแต9งผมตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให*ถือว9าเป0นกิจการท่ี
เป0นอันตรายต9อสุขภาพ ท้ังน้ี ภายใต*บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๙๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข*อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข*อบังคับ หรือ

คําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได*ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว9า
ด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับได*ต9อไปเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย*งกับบท
แห9งพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี จนกว9าจะได*มีกฎกระทรวง ประกาศ ข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือคําสั่งของเจ*า
พนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุขท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทP  ป4นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึ่งเป0น
กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในด*านสาธารณสุข ได*ใช*บังคับมานานแล*ว 
แม*ว9าจะได*มีการแก*ไขเพ่ิมเติมอีกหลายคร้ังก็ตาม แต9ก็ยังไม9อาจทันต9อสภาพความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญก*าวหน*าของสังคม จําเป0นต*องขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการต9าง ๆ ท่ีเก่ียวข*องกับ
การสาธารณสุขในด*านต9าง ๆ ให*กว*างขวางข้ึน เพ่ือสามารถนํามาปรับใช*กับเหตุการณPท่ีเกิดข้ึนได*
ทันท9วงที และโดยท่ีในป4จจุบันเป0นท่ียอมรับว9าการสาธารณสุขเป0นเร่ืองเก่ียวพันกับความเป0นอยู9และ
สภาพแวดล*อมของมนุษยPอย9างใกล*ชิด แต9บทบัญญัติของกฎหมายป4จจุบันยังมิได*กําหนดมาตรการ
กํากับดูแลและปUองกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล*อมไว*อย9างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมให*มีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุง
อํานาจหน*าท่ีของเจ*าหน*าท่ีและบทกําหนดโทษตามกฎหมายป4จจุบันให*สามารถบังคับให*มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑPของกฎหมายอย9างเคร9งครัด ฉะน้ัน เพ่ือให*เหมาะสมและสอดคล*องกับสภาพของสังคม
ป4จจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด*านการกํากับดูแลและปUองกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล*อม 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขและกฎหมายว9าด*วยการควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย
เสียใหม9 และรวมกฎหมายท้ังสองฉบับดังกล9าวเป0นฉบับเดียวกัน จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก*ไขบทบัญญัติให*สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการให*เป0นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๕๐ 
 

มาตรา ๓๕  ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให*แก*ไขคําว9า “อธิบดี
กรมควบคุมโรคติดต9อ” เป0น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*จัดต้ังส9วนราชการข้ึนใหม9โดยมีภารกิจใหม9 ซึ่งได*มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการให*เป0นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล*ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล9าวได*
บัญญัติให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการ รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน9งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส9วน
ราชการเดิมมาเป0นของส9วนราชการใหม9 โดยให*มีการแก*ไขบทบัญญัติต9าง ๆ ให*สอดคล*องกับอํานาจ
หน*าท่ีท่ีโอนไปด*วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให*เป0นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล9าว จึงสมควรแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*สอดคล*องกับการโอนส9วนราชการ เพ่ือให*
ผู*เก่ียวข*องมีความชัดเจนในการใช*กฎหมายโดยไม9ต*องไปค*นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน*าท่ีว9าตาม
กฎหมายใดได*มีการโอนภารกิจของส9วนราชการหรือผู* รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป0นของ
หน9วยงานใดหรือผู*ใดแล*ว โดยแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*มีการเปลี่ยนช่ือส9วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู*ดํารงตําแหน9งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการให*ตรงกับการโอนอํานาจหน*าท่ี และเพ่ิมผู*แทน
ส9วนราชการในคณะกรรมการให*ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส9วนราชการเดิมมาเป0นของส9วน

                                                 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน*า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ราชการใหม9รวมท้ังตัดส9วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล*ว ซึ่งเป0นการแก*ไขให*ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล9าว จึงจําเป0นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดบทนิยามคําว9า “มูลฝอย” ยังไม9ชัดเจน ซึ่งทําให*อํานาจของหน9วยงานท่ีเก่ียวข*อง
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีความซ้ําซ*อนกัน บทนิยามในเร่ือง “ราชการส9วนท*องถ่ิน” และ 
“เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” ไม9สอดคล*องกับกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังผลจากการปฏิรูประบบ
ราชการเม่ือป1 พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*เปลี่ยนแปลงหน9วยงานกํากับดูแลราชการส9วนท*องถ่ิน และยังมี
หน9วยงานอ่ืนท่ีทําหน*าท่ีสนับสนุนและเก่ียวข*องกับการดําเนินการในเร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย จึงต*องปรับองคPประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากน้ีการดําเนินงานเร่ืองการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม9ได*ให*อํานาจแก9ราชการส9วนท*องถ่ินในการกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมและ
กําหนดวิธีการในเร่ืองดังกล9าวประกอบกับมิได*มีบทกําหนดโทษในเร่ืองมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ี
เป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว*รวมถึงสมควรกําหนดให*อํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเร่ืองท่ีเป0นรายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเร่ืองท่ีต*องมี
การเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็วตามสภาพสังคม เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี จึงจําเป0นต*องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๕๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับเมื่อพ*นกําหนดหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต9
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต*นไป 

 
มาตรา ๒๒  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด*วย

กรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดเป0นกรรมการและเลขานุการ 
ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการตาม
มาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต*องไม9เกินหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต9วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ  ทั้งน้ี 
ให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ
งานด*านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล*อม ด*านละหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๓  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ประกอบด*วยกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป0น
                                                 

๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน*า ๑/๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน*า ๔๘/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครไปพลางก9อน
จนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต*องไม9เกินหนึ่งร*อยแปดสิบวัน
นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ  ท้ังน้ี ให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรม
อนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน และให*ผู*อํานวยการสํานัก
อนามัยกรุงเทพมหานครแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงาน
ด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๔  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPประกอบด*วย

กรรมการตามมาตรา ๖๖/๑ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป0น
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการ
แต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๖/๑ (๓) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต*องไม9เกินหน่ึงร*อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช*บังคับ  ท้ังน้ี ให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคน เป0น
ผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๕  อุทธรณP ท่ี ได* ย่ื นและยั งคงค* า ง พิจารณาอยู9 ใน วันก9อน วัน ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*เป0นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๑ แห9ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีด*วย 

 
มาตรา ๒๖  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม9มีกลไกหรือหน9วยงานท่ีขับเคลื่อนการบังคับใช*กฎหมายในระดับพ้ืนท่ี
โดยตรง ทําให*การจัดการป4ญหาด*านอนามัยสิ่งแวดล*อมในพ้ืนท่ีไม9มีประสิทธิภาพเท9าท่ีควร ประกอบ
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให*มีป4จจัยท่ีก9อให*เกิดผลกระทบต9อสุขภาพของ
ประชาชนมากข้ึน สมควรกําหนดให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครทําหน*าท่ีขับเคลื่อนการบังคับใช*กฎหมายในระดับพ้ืนท่ีโดยคํานึงถึงหลักการมีส9วนร9วม
ของประชาชน และกําหนดให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจประกาศพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญเพ่ือระงับ
และจัดการตามความจําเป0นมิให*เหตุรําคาญน้ันเกิดข้ึนอีก ตลอดจนกําหนดให*ผู*ขออนุญาตในกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาดต*องดําเนินการตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดก9อนท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต  นอกจากน้ี 
เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแก9ประชาชน สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการอุทธรณPให*เกิด
ความรอบคอบโดยให*มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPและกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณP
ให*รวดเร็วย่ิงข้ึน รวมท้ังแก*ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษและบทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบให*
เหมาะสมกับสถานการณPในป4จจุบัน  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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วศิน/ผู*จัดทํา 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
ชวัลพร/เพ่ิมเติม 

๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรคติดต่อ”  หมายความว่า  โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมมาสู่คน 
“โรคติดต่ออันตราย”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็ว 
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด   
ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

“พาหะ”  หมายความว่า  คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้ 

“ผู้สัมผัสโรค”  หมายความว่า  คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน  สัตว์  หรือสิ่งของติดโรค  จนเชื้อโรคนั้น
อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้ 

“ระยะติดต่อของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค
ไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“แยกกัก”  หมายความว่า  การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ   
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้น
ระยะติดต่อของโรค 

“กักกัน”  หมายความว่า  การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ  เพื่อป้องกัน 
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค  
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ 

“คุมไว้สังเกต”  หมายความว่า  การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน  และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ  ก็ได้  โดยมีเง่ือนไขว่าเม่ือไปถึงท้องที่ใดที่กําหนดไว้  ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์  เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น  ๆ  ได้ 

“ระยะฟักตัวของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น 

“เขตติดโรค”  หมายความว่า  ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ  แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน
การรายงาน  และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมโรค 

“พาหนะ”  หมายความว่า  ยานพาหนะ  สัตว์  หรือวัตถุ  ซึ่งใช้ในการขนส่งคน  สัตว์  หรือสิ่งของ  
โดยทางบก  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ 

“เจ้าของพาหนะ”  หมายความรวมถึง  ตัวแทนเจ้าของ  ผู้เช่า  ตัวแทนผู้เช่า  หรือผู้ครอบครอง
พาหนะนั้น 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“ผู้ควบคุมพาหนะ”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
“ผู้เดินทาง”  หมายความว่า  คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้หมายความรวมถึง 

ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 
“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”  หมายความว่า  การกระทําทางการแพทย์ต่อคน  หรือสัตว์ 

โดยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค 
“ที่เอกเทศ”  หมายความว่า  ที่ใด ๆ  ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้เป็นที่สําหรับแยกกัก

หรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้ 

“สุขาภิบาล”  หมายความว่า  การควบคุม  ป้องกัน  หรือรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ 

“ช่องทางเข้าออก”  หมายความว่า  ช่องทางหรือสถานที่ใด ๆ  ที่ใช้สําหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ
ของผู้เดินทาง  พาหนะ  และสิ่งของต่าง ๆ  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
ดังกล่าว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ประจําจังหวัด 
“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อประจํากรุงเทพมหานคร 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่น  ตลอดจนออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่ มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   

หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง  และการสอบสวนโรค 
(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของพาหนะ 

หรือผู้ควบคุมพาหนะ 
(๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ
ให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค  และยกเลิกประกาศเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้อธิบดีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ  อาการสําคัญ  และสถานที่ที่มีโรคระบาด  และแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  ทราบ  รวมทั้งประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้  จะต้องเก็บ 
เป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ  ทั้งนี้  การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถปุระสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงบางส่วนที่เก่ียวกับการรักษา   
การป้องกัน  การควบคุมโรคติดต่ออันตราย  หรือการเกิดโรคระบาด  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   

 
 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ”  
ประกอบด้วย 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
และปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์  
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  การควบคุมโรค  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ  จํานวนสี่คน  โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น 
การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  อย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง  และผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธกีารได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  วางระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
หรือโรคระบาด  และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศและแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม  (๒) 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย  
ค่าทดแทน  ค่าตอบแทน  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การป้องกัน  
หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ  อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 
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คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 
(๒) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด 
(๓) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 
(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นําความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ

และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการ 

ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  หรือเอกสารใด ๆ  ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย  และวางระบบ 
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  และโรคระบาด  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด 

(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการ  ประสานการปฏิบัติ  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
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(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  ควบคุม  หรือวินิจฉัย  เก่ียวกับโรคติดต่อ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ  หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดจังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จํานวนหน่ึงคน  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวนหน่ึงคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน  จํานวนสองคน  และสาธารณสุขอําเภอ  จํานวนสองคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จํานวนหน่ึงคน  ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสงักัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่าน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการด้วย 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค  จํานวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้อง 

เฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด  

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓  ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก  ประกอบด้วย 
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  เป็นประธานคณะทํางาน 
(๒) ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมศุลกากร  ผู้แทนสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนหนึ่งคน  
เป็นคณะทํางานและเลขานกุาร 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ในการนี้  ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออก
มากกว่าหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวน 
ที่มีอยู่เดิม 

มาตรา ๒๔ ให้คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกมีอํานาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

(๒) ประสาน  สนับสนุน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใน  (๑) 
(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้อํานวยการ
สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวนหนึ่งคน  และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนว่ยงานของรัฐนอกจาก  (๓)  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๖) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศนั้น ๆ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่า
ผู้อํานวยการกอง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  

หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน

กรุงเทพมหานคร  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานครและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ให้นําความในมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับแก่องค์ประกอบ 

และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 

(๔) เจ้าของ  หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 

หลักเกณฑ์  และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒ เม่ือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ว่ามีเหตุสงสัย  มีข้อมูล  
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ  ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล
เก่ียวกับโรคดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เม่ือเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเองหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  หรือผู้ที่เป็น 
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ  มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์  และเพื่อความปลอดภัย
อาจดําเนินการโดยการแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด
จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  
ทั้งนี้  หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตร
ทางการแพทย์ 

(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด  เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้   
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการป้องกันโรค 

(๓) ให้นําศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ  หรือจัดการทางการแพทย์  หรือจัดการด้วยประการอ่ืนใด  เพื่อป้องกัน 
การแพร่ของโรค 
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(๔) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ  หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถู้กสุขลักษณะ  เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับคําสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคําสั่งยกเลิก 

(๕) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  ดําเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์  
แมลง  หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

(๖) ห้ามผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ   
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(๘) เข้าไปในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย 

หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทําการสอบสวนโรค   

และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี   
และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหน่ึง  และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบของตน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งปิดตลาด  สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร  สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเคร่ืองดื่ม  
โรงงาน  สถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว 

(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ
อาชีพเป็นการชั่วคราว 

(๓) สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไป 
ในสถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  
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จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย  เพื่อทําหน้าที่ 
ในการเฝ้าระวัง  สอบสวนโรค  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ในบริเวณช่องทางเข้าออก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) จัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับอาหารและน้ําให้ถูกสุขลักษณะ 
(๓) กําจัดยุง  และพาหะนําโรค 
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๘ เม่ือมีเหตุอันสมควร  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจตรวจตรา  ควบคุม  กํากับดูแลในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก  และแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก   
ในการน้ี  ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน  โรงเรือน  หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว  อํานวยความสะดวกแก่ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามสมควร 

มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  เม่ือมีเหตุอันสมควร 
หรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่พาหนะน้ัน ๆ  
จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรย่ืนเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  และห้ามผู้ใดนําพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง  สิ่งของ  หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ  ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัด 
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ  ในการนี้  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร 

การแจ้งและการย่ืนเอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๑)  และ  (๒)   
และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ เม่ือรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
ตามมาตรา  ๘  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  มีอํานาจ
ดําเนินการเอง  หรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
จากท้องที่หรือเมืองท่านั้น  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําจัดความติดโรค  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค 
(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจํา 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้ 
(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์  และอาจให้แยกกัก  กักกัน   

คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ณ  สถานที่และระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น  หรือที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๕) ห้ามผู้ใดนําวัตถุ  สิ่งของ  หรือเคร่ืองใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปใน 

หรือออกจากพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น  เพื่อแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตลอดทั้ง 
ออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ตามมาตรา  ๔๐  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  
โรคระบาด  หรือพาหะนําโรค  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด  ให้อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ  หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ  ให้แก่ผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

การมอบหมาย  การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้ ใดดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  (๔)  หรือมาตรา  ๔๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  
ผู้นั้นละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจดําเนินการ
แทนได้  โดยให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๗ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

การดําเนินการตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม  (๒)  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวย 

ความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๖ ให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๘ 
ค่าทดแทน 

 
 

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้  
หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรค  
ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจําเป็น 

การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ   
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๘  หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา  ๒๒  (๖)  
หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๘  (๖)  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๕  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  มาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๔๐  (๕)  หรือไม่อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๙  (๔)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๓)  (๔)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือมาตรา  ๔๐  (๓)  หรือ  (๔)  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๐  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามมาตรา  ๔๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
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มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา  ๔๖  กระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๑  ยกเว้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหน่ึงให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา  ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อ 
ที่อุบัติซ้ํา  ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ในการน้ี  จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  
และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองผู้บริโภคดา้นความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้  
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”  

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนด  โดยต้องมีผู้แทนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาควิชาการ  ภาคประชาชน  และภาคผู้ประกอบธุรกิจ  อย่างน้อยภาคละ
สองคน  เป็นกรรมการ  

ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวน  
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิก  (๒)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๓)  ก าหนดแนวทางการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารตามมาตรา  ๒๐  (๒/๒)” 
มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็น  (๘/๑)  ของวรรคหนึง่ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“(๘/๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคสากล”  

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๙/๑)  (๙/๒)  และ  (๙/๓)  ของวรรคหนึ่งของ
มาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“(๙/๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการตรากฎหมาย  แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
หรือกฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับหรือเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  

(๙/๒) เสนอความเห็นต่อส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรอื่น  เพ่ือให้จัดท า  
ทบทวน  ประเมิน  หรือปรับปรุงมาตรการ  และแนวทางการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและ  
กฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

(๙/๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา  ๒๑  
วรรคสอง” 

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

“เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึน้ใหม ่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง” 

มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็น  (๑/๑)  ของวรรคหนึง่ของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“(๑/๑)  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ” 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี  และให้น ามาตรา  ๑๑ วรรคสองและวรรคสาม  

และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

้หนา   ๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๑๗/๑ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง  กรรมการ
เฉพาะเรื่อง  และประธานอนุกรรมการและอนกุรรมการตามมาตรา  ๑๕  ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด”  

มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (๒/๑)  และ  (๒/๒)  ของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“(๒/๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภค  และส่งเสริมองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิของผู้บริโภคตามแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค  

(๒/๒) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค  โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ  หรือ
ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๐/๑  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจโฆษณา  
ค าพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ประชาชนทราบ  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง  หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  และ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งและ
การเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวให้ประชาชนทราบ  โดยให้โฆษณาได้ทั้งในระหว่างด าเนินการ
และภายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ  

การโฆษณาค าพิพากษาตามวรรคหนึ่งและการโฆษณาข่าวสารตามวรรคสอง  ให้กระท าทาง 
สื่อโฆษณาและสื่อรูปแบบอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด  โดยจะระบุชื่อ  
ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้”  

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือ
ขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว  หากการฝ่าฝืนบทบัญญัตทิี่น าไปใช้นั้นเป็นความผิดและมีโทษตามพระราชบญัญัตนิี้  
ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายระหว่างการใช้บังคับ
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้กับการใช้บังคับตามกฎหมายเฉพาะ  ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
และผูกพันหน่วยงานของรัฐ  

ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว  และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เห็นสมควรจะต้องเข้าไปด าเนินการเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ไขเยียวยาผู้บริโภคในเบื้องต้น   ให้น าบทบัญญัติ 
ในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว  

ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้มีบทบัญญัติให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งตามความ 
ในหมวดนี้  เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายอยู่แล้ว  คณะกรรมการ
อาจมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นใช้อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้แทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้  การฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ  ให้ถือว่า
เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  และให้มีอัตราโทษเช่นเดียวกัน 

การมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคสี่  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
“มาตรา ๒๑/๑ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าหรือการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง

ผู้บริโภค  รวมทั้งการบูรณาการในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
(๑) คณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

้หนา   ๑๐๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการจ่ายค่าตอบแทน  ให้ถือว่า
การประชุมร่วมดังกล่าวเป็นการประชุมของคณะกรรมการตามกฎหมายของแต่ละคณะกรรมการนั้นด้วย 

คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
อาจเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือด าเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง
ก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

“ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีค าสั่งตาม  (๔)  และผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งดังกล่าว  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ  และ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการแทนนั้น  โดยให้บังคับตามบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”  

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๑)  คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาอาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริงได้  และในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกค าสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะทราบผลการพิสูจน์ก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท าการโฆษณาอ้างอิงรายงานทางวิชาการ  ผลการวิจัย  สถิติ   การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด  หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา  ถ้าผู้กระท าการโฆษณา 
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นไปตามที่อ้างอิง  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
อาจออกค าสั่งตามมาตรา  ๒๗  ได้  และให้ถือว่าผู้กระท าการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้น 
เป็นความเท็จ” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นส่วนที่  ๑/๑  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  
มาตรา  ๒๙/๑  ถึงมาตรา  ๒๙/๑๗  ในหมวด  ๒  การคุ้มครองผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“ส่วนที่  ๑/๑ 
การคุม้ครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย 

 
 

มาตรา ๒๙/๑ ในส่วนนี้  เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
“สินค้าที่เป็นอันตราย”  หมายความว่า  สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  

สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพย์สิน  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสินค้าที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องนั้นไว้ 
โดยเฉพาะแล้ว 

“บริการที่เป็นอันตราย”  หมายความว่า  บริการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  
ร่างกาย  สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพย์สิน  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงบริการที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องนั้นไว้
โดยเฉพาะแล้ว 

“คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ  

มาตรา ๒๙/๒ สินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจะขายหรือเสนอขาย  หรือเข้าท าความตกลงเพื่อขาย  
หรือน าเสนอด้วยวิธีการโฆษณาหรือวิธีการอื่นใด  หรือน าออกวางตลาด  จะต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภยั  

การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า  ให้พิจารณาจากเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลักษณะและประเภทของสินค้า  รวมถึงส่วนประกอบของสินค้า  การออกแบบสินค้า   

การบรรจุและบรรจุภัณฑ์  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบ  การติดตั้ง  การบ ารุงรักษา  และความคาดหมายที่
ผู้บริโภคทัว่ไปพึงมีเกี่ยวกับสินค้านั้น 

(๒) ลักษณะการน าเสนอสินค้า  การติดฉลาก  ค าเตือนและข้อก าหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการใช้  
การก าจัด  และการท าลาย  และข้อบ่งใช้หรือข้อสารสนเทศใด ๆ  เกี่ยวกับสินค้า  รวมถึงการโฆษณาสินค้า 

(๓) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นหากน าสินค้านั้นไปใช้ร่วมกับสินค้าอื่น 
(๔) ผู้บริโภคซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าเป็นพิเศษ  เช่น  เด็ก   

สตรีมีครรภ์  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย  และคนพิการ 
(๕) มาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปของสินค้าประเภทนั้น 
(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ  
มาตรา ๒๙/๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ผลิต  สั่ง  หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 

ซึ่งสินค้าที่เป็นอันตราย  และต้องไม่แนะน าหรือโฆษณาสินค้าดังกล่าว  

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙/๔ ผู้ประกอบธุรกิจซึง่เปน็ผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย
ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา  ๓๐  และสินค้าอื่นที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจาก
สินค้านั้นหมดสิ้นไป  

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจก าหนดให้บริการใดที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการ
เพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากบริการนั้นหมดสิ้นไปได้  โดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา  

มาตรการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการหมดสิ้นไป
ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนั้น ได้แก่  

(๑) สอดส่องดูแลความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการของตนตลอดระยะเวลาประกันของสินค้า
หรือบริการนั้น  พร้อมทั้งเก็บรักษาสถิติหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) มาตรการอันเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการเพ่ือให้ทราบได้ถึงความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามสภาพของสินค้าหรือบริการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  

(๓) ช่องทางในการให้ขอ้มูลแก่ผู้บริโภค  และช่องทางการรับแจ้งข้อมูลจากผู้บริโภค  การตรวจสอบ
และพิจารณาข้อมูลที่รับแจ้งจากผู้บริโภค  และการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริโภคทราบโดยไม่ชักช้า  
พร้อมทั้งจัดท าและเก็บรักษาบันทึกหรือรายงานเกี่ยวกับการรับแจ้งและผลการพิจารณาดังกล่าว  

(๔) มาตรการในการติดตามสินค้าที่ได้จัดจ าหน่ายไป  ซึ่งรวมถึงการระบุชื่อและรายละเอียดของ
ผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือผู้จัดจ าหน่าย  และเลขหมายประจ าสินค้าไว้ที่ตัวสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ 

(๕) มาตรการในการติดตามบริการที่ได้ให้บริการไป  ซึ่งรวมถึงการระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับบริการ  
และรายละเอียดของการให้บริการ 

มาตรา ๒๙/๕ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ซื้อสินค้า 
เพ่ือน าออกให้บริการ  ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการตามมาตรา  ๒๙/๔  ต้องจัดให้มีมาตรการดังต่อไปนี้   
เพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการนั้น
หมดสิ้นไป  

(๑) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น า
ออกให้บริการที่ตนได้มาจากผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ข าย  หรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อ 
ซึ่งสินค้า  และข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความครอบครองของตน  โดยส่งต่อให้ผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคได้ทราบ 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) เก็บรักษาเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือการติดตามแหล่งที่มาของสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออก
ให้บริการ  เช่น  ชื่อและรายละเอียดของผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือผู้ซื้อ 
เพ่ือขายต่อซึ่งสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการนั้นไว้  และส่งมอบเอกสารดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยได้มีหนังสือเรียกให้ส่ง 

ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึง่ต้องให้ความรว่มมือกับผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจกัร  
ผู้ขาย  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจาก
สินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการหมดสิ้นไป 

มาตรา ๒๙/๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรา  
๒๙/๔  และมาตรา  ๒๙/๕  มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการนั้นอาจเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็น
อันตราย  ผู้ประกอบธุรกิจนัน้อาจแจ้งเตอืนภัยแก่ผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือ
ผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า  หรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธรุกิจโฆษณา  ผู้บริโภค  และประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  หรือสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นอันตรายนั้นมีผลท าให้บุคคลถึงแก่ความตาย  รับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจของบุคคล  หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินอื่น  ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งความ 
เป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการนั้นแก่ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือผู้ซื้อ 
เพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า  หรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา  ผู้บริโภค  และประชาชน  และ  
แจ้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบโดยเร็ว   

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการ
ตามวรรคสองก็ได้ 

มาตรา ๒๙/๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพบหรือได้รับแจ้งตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  ว่า
สินค้าหรือบริการที่ตนผลิต  สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ขาย  หรือมีไว้เพ่ือขายหรือให้บริการนั้น
เป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องด าเนินการเพ่ือปัดป้องอันตรายหรือท าให้
อันตรายของสินค้าหรือบริการนั้นหมดสิ้นไป เช่น  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้าหรือบริการ  
เปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนวิธีให้บริการ  เรียกคืนสินค้าและชดใช้ราคาสินค้า  เก็บสินค้าออกจากท้องตลาด  
หรืองดให้บริการ  และแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินห้าวันนับแต่วันที่เริ่มด าเนินการ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ  ลักษณะของอันตราย  และมาตรการที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการเพ่ือปัดป้องอันตราย
ดังกล่าว  

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งก็ได้  

มาตรา ๒๙/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นอันตราย  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบ
หรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อ
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้วา่สินค้าหรือบริการใดเปน็สินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการ  และ
อาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์
สินค้าหรือบริการนั้นก็ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อคณะกรรมการ  
ว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

มาตรา ๒๙/๙ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยได้มีค าสั่งห้ามขายสินค้าหรือ 
งดให้บริการชั่วคราวตามมาตรา  ๒๙/๘  วรรคสอง  เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณา 
ผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์แล้วเห็นว่าสินค้าหรือบริการที่สั่งให้ทดสอบหรือพิสูจน์นั้นไม่เป็นสินค้า
หรือบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณาผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า  สินค้านั้นเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายและไม่อาจป้องกันอันตราย  
ที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการก าหนดฉลากตามมาตรา  ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น  หรือบริการนั้น 
เป็นบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิต
เพื่อขาย  สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย  หรือขายสินค้า  หรืองดให้บริการ  โดยจะสั่งให้แกไ้ข  
เปลี่ยนแปลง  หรือปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการ  หรือท าลายสินค้าดังกล่าว  หรือส่งกลับคืนไปยังประเทศ
ที่น าสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร  ตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๒๙/๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่ งห้ามขายสินค้า 
ตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  
จัดเก็บสินค้าในท้องตลาดกลับคืนและประกาศเรียกคืนสินค้าจากผู้บริโภค  และท าให้ความเสี่ยงต่อ
อันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่จัดเก็บกลับคืนมาได้และที่อยู่ในความครอบครองของตนหมดสิ้นไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งท าลายสินค้านั้น  เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ 
ได้ท าลายสินค้านั้นแล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยโดยเร็ว  

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ราคาสินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจาก 
การด าเนินการ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการให้ผู้บริโภคทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย 

มาตรา ๒๙/๑๑ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งห้ามขายตามมาตรา  ๒๙/๙  
วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรจัดท าแผนการจัดเก็บหรือ
เรียกคืนสินค้า  แผนการปรับปรุงแก้ไขหรือด าเนินการกับสินค้าที่จัดเก็บหรือเรียกคืน  และแผนการเยียวยา
ผู้บริโภค  เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย
เพ่ือพิจารณา  ทั้งนี้  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการด าเนินการดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ 

ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณาแผนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้  
ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอแผน  ในกรณีที่เห็นว่าแผนทั้งหมด
หรือบางส่วนไม่มีความเหมาะสม ให้มีอ านาจแก้ไขแผนนั้นได้  รวมทั้งมีอ านาจสั่งเยียวยาเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้
ด าเนินการไปแล้วก่อนด าเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการด าเนินการตามแผนตามวรรคหนึ่งหรือแผนที่แก้ไขตามวรรคสอง
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทราบทุกเจ็ดวันหรือตามที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ก าหนดจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดท าแผนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย  หรือ
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยเห็นว่าแผนทั้งหมดหรือบางส่วนไม่อาจปฏิบัติได้  ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยมีอ านาจก าหนดแผนการจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้า  แผนการปรับปรุงแก้ไขหรือ
ด าเนินการกับสินค้าที่จัดเก็บหรือเรียกคืน  หรือแผนการเยียวยาผู้บริโภค  เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการด าเนินการตามแผนดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด  ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
ในการจัดท าแผน  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิเรียกร้องต่อ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดในเรื่องอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาแผนที่ได้รับความเห็นชอบหรือแผนที่ได้รับ
การแก้ไขตามวรรคสอง  หรือแผนที่คณะกรรมการวา่ดว้ยความปลอดภัยก าหนดขึน้ตามวรรคสี่ใหผู้้บรโิภคทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบแผนดังกล่าว  

มาตรา ๒๙/๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
หรือปรับปรุงสินค้าตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสินค้าตามแผนตามมาตรา  
๒๙/๑๑  วรรคหนึ่ง  ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจจะน าสินค้าออกขาย  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบ  เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่า 
ไม่เป็นสินค้าที่เป็นอันตรายแล้ว  ให้เพิกถอนค าสั่งห้ามขายสินค้าตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  

มาตรา ๒๙/๑๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งงดให้บริการตามมาตรา  ๒๙/๙  
วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ผู้บริโภคที่รับบริการไปแล้วและยังคงมีอันตรายอยู่กับผู้บริโภคนั้น 
มารับการแก้ไขการให้บริการที่อยู่ในวิสัยที่จะท าได้ทันที  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสาม
และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าแผนด าเนินการปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และแผนการเยียวยาผู้บริโภค  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙/๑๔ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือปรับปรุงวิธีการ
ให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา  ๒๙/๑๓  แล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบ  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๙/๑๕ คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาที่ก าหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติในส่วนนี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙/๑๖ การปิดประกาศ  แจ้ง  และโฆษณาข่าวสารตามที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าทางสื่อโฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น  
และสื่อรูปแบบอื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด  รวมทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินการแจ้งในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจและแจ้งเป็นหนังสือ  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือช่องทางอื่น
ที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอขายสินค้าหรือบริการนั้นให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงเพ่ือทราบ  โดยการปิดประกาศ  
หรือโฆษณาข่าวสารให้กระท าต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดหลักเกณฑ์
การปิดประกาศ  แจ้ง  หรือการโฆษณาดังกล่าวด้วยก็ได้  

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙/๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งความเป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการ 
ตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  หรือไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนในกรณีที่คณะกรรมการ  
ว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ตามมาตรา  ๒๙/๘   
หรือไม่ปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาตามมาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสี่  มาตรา  ๒๙/๑๑  วรรคหก  หรือ
มาตรา  ๒๙/๑๓  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจจัดให้มีการด าเนินการแทน  และ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิม  โดยให้บังคับตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ  
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เมื่อด าเนินการแล้วให้เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทราบด้วย”  

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๓๙/๑ นอกจากคณะกรรมการมีอ านาจด าเนินคดีตามมาตรา  ๓๙ และกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคแล้ว  ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ด้วย  โดยมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้  
มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล  และเมื่อเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคได้แจ้งไปยังส านักงานศาลยุตธิรรมเพ่ือแจ้งใหศ้าลทราบแล้ว  ให้เจ้าหนา้ที่
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายได้  ทั้งนี้  
การด าเนินคดีของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในการด าเนินคดีในศาล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย  และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการด าเนินคดี
ของคณะกรรมการ  และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับแก่กรณีที่เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องคดีตามมาตรานี้ด้วย” 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวก  ไม่ให้ถ้อยค า  หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา  ๕  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
ตามมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึง่เดอืน  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด  สภาพ  คุณภาพ  
ปริมาณ  หรือสาระส าคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น  
โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่นว่านั้น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีก  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ
ข้อความตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๕)  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๒๖  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่ง
ตามมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๒๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๒ ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา  ๓๐  โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก 
แต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง  หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้
ตามมาตรา  ๓๓  ทั้งนี้  โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ผลิตเพ่ือขาย  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหกเดือน  หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๔ ผู้ใดรับจ้างท าฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายกับสินค้า  โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๓๕   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองผู้บรโิภค (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

มาตรา ๓๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๖/๒  มาตรา  ๕๖/๓  มาตรา  ๕๖/๔  
มาตรา  ๕๖/๕  และมาตรา  ๕๖/๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๕๖/๒ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙/๔  หรือมาตรา  ๒๙/๕  วรรคหนึ่ง  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๖/๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙/๗  
วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสี่  มาตรา  ๒๙/๑๑  วรรคหนึ่งหรือวรรคหก มาตรา  ๒๙/๑๓   
วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามมาตรา  ๒๙/๘   
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖/๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ตามมาตรา  ๒๙/๘  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือ
ปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖/๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙/๑๐ วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  
๒๙/๑๓  วรรคหนึ่ง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามมาตรา  ๒๙/๑๐  
วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับวันละ
ไม่เกินสองหมื่นบาทจนกว่าจะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ด าเนินการแล้ว 

มาตรา ๕๖/๖ ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา  ๕๖/๒  มาตรา  ๕๖/๓ มาตรา  ๕๖/๔  หรือ
มาตรา  ๕๖/๕  ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย  สุขภาพ  อนามัย  หรือจิตใจของผู้อื่น  
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๕๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ 
แบบถูกต้องตามมาตรา  ๓๕  ทวิ  หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้อง 
ตามมาตรา  ๓๕  เบญจ  ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕  อัฏฐ  ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดส่งมอบหลักฐานการรับเงิน  โดยลงจ านวนเงินมากกว่าที่ผู้บริโภคจะต้องช าระ
และได้รับเงินจ านวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับตั้งแต่ 
หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๗ ทวิ   ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  สัตต   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต  ใช้  จ้าง  วาน  ยุยง  หรือด าเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิ
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา  ๔๐  ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล  
เพ่ือกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๑ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกจิอันเปน็ขอ้เท็จจรงิ
ที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการ  หรือ  
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษปรับหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้  และในการนี้  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ด าเนินการเปรียบเทียบได้  โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ใน 
การเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงาน
สอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
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เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบก าหนดซึ่งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ
ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม  ให้ด าเนินคดีต่อไป  โดยให้อายุความเริ่มนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระ
ค่าปรับตามค าสั่งของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ” 

มาตรา ๓๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๖๓ ค่าปรับจากการเปรียบเทียบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติการและ
ด าเนินการเปรียบเทียบความผิดตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๖๒  วรรคหนึ่ง  ให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๗ บรรดาประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกตามมาตรา  
๓๖  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีประกาศหรือ
ค าสั่งที่ออกตามส่วนที่  ๑/๑  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  ในหมวด  ๒  การคุ้มครอง
ผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
หรือมีค าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว  

มาตรา ๓๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่เหมาะสมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ือเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายต่าง ๆ  ไม่ให้ขัดแย้งกัน  ปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
และกระบวนการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าปรับจาก
การเปรียบเทียบในส่วนที่เกิดจากการด าเนินงานของตน  ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษปรับให้เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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 หนา 

พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 1 
หมวด 1   คณะกรรมการอาหาร 3 
หมวด  2   การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 4 
หมวด  3   หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร 5 
หมวด  4   การควบคุมอาหาร 6 
หมวด  5   การขึ้นทะเบียนการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร 7 
หมวด  6   พนักงานเจาหนาที่ 9 
หมวด  7   การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนในอนุญาต 9 
หมวด  8   บทกําหนดโทษ 
                 บทเฉพาะกาล 
                 อัตราคาธรรมเนียม 

10 
12 
13 

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522    
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) เรื่อง  การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย 14 
กฎกระทรวง ฉบับที่  2 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย 22 
กฎกระทรวง ฉบับที่  3 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหารหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว 29 
กฎกระทรวง ฉบับที่  4 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารควบคุมของผูรับอนุญาต 

         ตั้งโรงงานหรือผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย 
38 

กฎกระทรวง ฉบับที่  5 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียม 44 
กฎกระทรวง ฉบับที่  6 (พ.ศ.2522) เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 45 
กฎกระทรวง ฉบับที่  7 (พ.ศ.2525) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) 46 
กฎกระทรวง ฉบับที่  8 (พ.ศ.2525) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) 47 
กฎกระทรวง ฉบับที่  9 (พ.ศ.2526) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) 

 และฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) 
48 

กฎกระทรวง ฉบับที่  10 (พ.ศ.2526) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) 
และฉบับที่  8 (พ.ศ 2525) 

50 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 51 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 52 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522  
ฉบับที่  23 (พ.ศ.2522)   เรื่อง   กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพ 

  หรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง 
54 

ฉบับที่   44 (พ.ศ.2523)   เรื่อง   แปงขาวกลอง 63 
ฉบับที่   56 (พ.ศ.2524)   เรื่อง  น้ํามันปาลม 64 
ฉบับที่   57 (พ.ศ.2524)   เรื่อง  น้ํามันมะพราว 68 
ฉบับที่   61 (พ.ศ.2524)   เรื่อง  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 70 
ฉบับที่   78 (พ.ศ.2527)   เรื่อง  น้ําแข็ง 72 
ฉบับที่   83 (พ.ศ.2527)   เรื่อง  ช็อกโกแลต 75 
ฉบับที่   92 (พ.ศ.2528)   เรื่อง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ 

  และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร 
82 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 หนา 
ฉบับที่   98 (พ.ศ.2529)    เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน 86 
ฉบับที่  100 (พ.ศ.2529)    เรื่อง  การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ 87 
ฉบับที่  102 (พ.ศ.2529)    เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ยกเลิก) 89 
ฉบับที่  113 (พ.ศ.2531)    เรื่อง  โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต 90 
ฉบับที่  116 (พ.ศ.2531)    เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่  2) (ยกเลิก) 91 
ฉบับที่  117 (พ.ศ.2532)    เรื่อง  ขวดนม 92 
ฉบับที่  121 (พ.ศ.2532)    เรื่อง  อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก 95 
ฉบับที่  135 (พ.ศ.2534)    เรื่อง  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  (ฉบับที่  2) 100 
ฉบับที่  137 (พ.ศ.2534)    เรื่อง  น้ําแข็ง  (ฉบับที่  2) 101 
ฉบับที่  144 (พ.ศ.2535)    เรื่อง  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 102 
ฉบับที่  150 (พ.ศ.2536)    เรื่อง  ขาวเติมวิตามิน 105 
ฉบับที่  151 (พ.ศ.2536)    เรื่อง  กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร 107 
ฉบับที่  153 (พ.ศ.2537)    เรื่อง  เกลือบริโภค (ยกเลิก) 108 
ฉบับที่  156 (พ.ศ.2537)    เรื่อง  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก

และเด็กเล็ก 
109 

ฉบับที่  157 (พ.ศ.2537)    เรื่อง  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 116 
ฉบับที่  158 (พ.ศ.2537)    เรื่อง  อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 123 
(ฉบับที่ 167) พ.ศ.2538    เรื่อง  การขยายระยะเวลาการใชฉลากนมดัดแปลงสําหรับทารกและนม

ดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
127 

(ฉบับที่ 168) พ.ศ.2538    เรื่อง  การขยายระยะเวลาการใชฉลากอาหารทารกและ  อาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

128 

(ฉบับที่ 169) พ.ศ.2538    เรื่อง  การขยายระยะเวลาการใชฉลากอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 129 
(ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539   เรื่อง  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) 130 
(ฉบับที่ 174) พ.ศ.2539  เรื่อง  กําหนดอาหารที่หามนําเขาหรือจํานาย 132 
(ฉบับที่ 179) พ.ศ.2540    เรื่อง  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่  2) 133 
(ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541    เรื่อง  ฉลากโภชนาการ 134 
(ฉบับที่ 184) พ.ศ.2542    เรื่อง  น้ํามันปาลม  (ฉบับที่ 2) 177 
(ฉบับที่ 191) พ.ศ.2543    เรื่อง  ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  189)  พ.ศ.2542 178 
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543    เรื่อง  วิธีการผลิต  เครื่องมือใชในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร 179 
(ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543    เรื่อง  ฉลาก 186 
(ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543    เรื่อง  เครื่องดื่มเกลือแร 191 
(ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543    เรื่อง  ชา 194 
(ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543    เรื่อง  กาแฟ 197 
(ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543    เรื่อง  น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 201 
(ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543    เรื่อง  น้ําแรธรรมชาติ 204 
(ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543    เรื่อง  ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 207 

(ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543    เรื่อง  ซอสบางชนิด 208 



   ค 

สารบัญ (ตอ)  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 หนา 

(ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543    เรื่อง  ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง (ยกเลิก) 210 

(ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543    เรื่อง  น้ําปลา 213 

(ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543    เรื่อง  น้ําสมสายชู 216 

(ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543    เรื่อง  น้ํามันและไขมัน 218 
(ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543    เรื่อง  น้ํามันเนย 224 

(ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543    เรื่อง  เนยเทียม 226 

(ฉบับที่ 208)  พ.ศ.2543   เรื่อง  ครีม 228 

(ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543    เรื่อง  เนยแข็ง 232 

(ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543    เรื่อง  อาหารกึ่งสําเร็จรูป 234 

(ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543    เรื่อง  น้ําผ้ึง 237 

(ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543    เรื่อง  แยม เยลลี่ และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 239 

(ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543    เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 248 

(ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544    เรื่อง  กําหนดอาหารที่หามผลิต  นําเขา  หรือจําหนาย 252 

(ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544    เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พศ.2544 253 

(ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544    เรื่อง  ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2) 254 

(ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544    เรื่อง  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  (ฉบับที่ 3) 256 

(ฉบับที่ 221) พ.ศ.2544    เรื่อง  กําหนดประเภทอาหารที่ตองแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก 264 

(ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544    เรื่อง  ไอศกรีม 266 

(ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544    เรื่อง  วัตถุแตงกลิ่นรส 269 

(ฉบับที่ 224) พ.ศ.2544    เรื่อง  ขนมปง 272 

(ฉบับที่ 225)  พ.ศ.2544   เรื่อง  น้ําเกลือปรุงอาหาร  (ยกเลิก) 274 

(ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544    เรื่อง  เนยใสหรือกี (Ghee) 276 

(ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544   เรื่อง  เนย 278 

(ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544   เรื่อง  หมากฝรั่งและลูกอม 281 

(ฉบับที่ 229) พ.ศ.2544   เรื่อง  ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 162) พ.ศ.2538 283 

(ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544   เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) 284 

(ฉบับที่ 232) พ.ศ.2544   เรื่อง  ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  14 (พ.ศ.2522) 285 

(ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544    เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522 )

เรื่อง  กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนด         

คุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง 

286 

(ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544   เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  56 (พ.ศ.2524)   

เรื่อง  น้ํามันปาลม 

288 

(ฉบับที่ 235)  พ.ศ.2544  เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  57  (พ.ศ.2524) 

เรื่อง  น้ํามันมะพราว 

289 



   ง 

สารบัญ (ตอ)  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 หนา 
(ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544   เรื่อง  ไขเยี่ยวมา 290 
(ฉบับที่ 237)  พ.ศ.2544  เรื่อง  การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอม

บริโภคทันที 
291 

(ฉบับที่ 238) พ.ศ.2544   เรื่อง  อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 293 

(ฉบับที่ 239)  พ.ศ.2544    เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 296 
(ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544    เรื่อง  ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 297 

(ฉบับที่ 244)  พ.ศ.2544   เรื่อง  การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใชเพื่อรักษาคุณภาพหรือ              

มาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ 
299 

(ฉบับที่ 245) พ.ศ.2544    เรื่อง  การแสดงฉลากของอาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข 300 
(ฉบับที่ 246)  พ.ศ.2544    เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  217) พ.ศ.2544 301 

(ฉบับที่ 247) พ.ศ.2544   เรื่อง  กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร (ฉบับที่ 2) 302 
(ฉบับที่ 248)  พ.ศ.2544   เรื่อง  ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2) 

(ยกเลิก) 
303 

(ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545    เรื่อง  การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ  

พันธุวิศวกรรม 
304 

(ฉบับที่ 252)  พ.ศ.2545   เรื่อง  ฉลาก (ฉบับที่  2) 306 
(ฉบับที่ 253) พ.ศ.2545    เรื่อง  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) 307 

(ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545    เรื่อง  น้ําแข็ง  (ฉบับที่ 3) 308 
(ฉบับที่ 255) พ.ศ.2545    เรื่อง  การแสดงฉลากของอาหารทีมี่ใบแปะกวยและสารสกัดจากใบแปะกวย 310 

(ฉบับที่ 256)  พ.ศ.2545  เรื่อง  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4) 311 
(ฉบับที่ 257) พ.ศ.2545    เรื่อง  ไอศกรีม (ฉบับที่ 2) 312 

(ฉบับที่ 259)  พ.ศ.2545   เรื่อง  การใชเมทิลแอลกอฮอลเปนสารชวยในการผลิต (Processing aid)  

อาหารบางชนิด 
313 

(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545    เรื่อง  สตีวิโอไซดและอาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด 315 
(ฉบับที่ 263)  พ.ศ.2545   เรื่อง  กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 317 

(ฉบับที่ 264) พ.ศ.2545    เรื่อง  กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 318 
(ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545    เรื่อง  นมโค 319 

(ฉบับที่ 266)  พ.ศ.2545   เรื่อง  นมปรุงแตง 332 
(ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545    เรื่อง  ผลิตภัณฑของนม 336 

(ฉบับที่ 268) พ.ศ.2546    เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด 339 
(ฉบับที่ 269) พ.ศ.2546    เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีกลุมเบตาอะโกนิสต 340 

(ฉบับที่ 272) พ.ศ.2546    เรื่อง  สุรา 341 
(ฉบับที่ 273) พ.ศ.2546    เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน (ฉบับที่ 2) 342 



   จ 

สารบัญ (ตอ)  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 หนา 
(ฉบับที่ 275) พ.ศ.2546    เรื่อง  สุรา (ฉบับที่ 2) 343 
(ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546   เรื่อง  กาแฟ  (ฉบับที่ 2) 344 

(ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546    เรื่อง  ชา (ฉบับที่ 2) 345 

(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547    เรื่อง  ชาสมุนไพร 346 
(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547    เรื่อง  วัตถุเจือปนอาหาร 349 

(ฉบับที่ 282) พ.ศ.2547    เรื่อง  นมโค (ฉบับที่ 2) 353 
(ฉบับที่ 283) พ.ศ.2547    เรื่อง  กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันที่ใชทอดหรือประกอบอาหาร 

         เพื่อจําหนาย 
354 

(ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547    เรื่อง  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุทิ่ปดสนิท (ฉบับที่ 5) 355 
(ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547    เรื่อง  น้ําแข็ง (ฉบับที่ 4) 356 

(ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547    เรื่อง  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก 

และเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) 
357 

(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2548    เรื่อง  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) 358 
(ฉบับที่ 288) พ.ศ.2548    เรื่อง  อาหารที่มีสารพิษตกคาง (ยกเลิก) 359 

(ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548    เรื่อง  นมเปร้ียว 369 
(ฉบับที่ 290) พ.ศ.2548    เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) 374 

(ฉบับที่ 292) พ.ศ.2548    เรื่อง  กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 375 
(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548    เรื่อง  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 376 

(ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548    เรื่อง  รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี 380 
(ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548    เรื่อง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก 382 

(ฉบับที่ 296) พ.ศ.2549    เรื่อง  อาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา 387 
(ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549    เรื่อง  อาหารฉายรังสี (ยกเลิก) 390 

(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549    เรื่อง  วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา               

ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย           

ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 

396 

(ฉบับที่ 299) พ.ศ.2549    เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2) 407 
(ฉบับที่ 300) พ.ศ.2549    เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  

พ.ศ.2522 
408 

(ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549    เรื่อง  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4) 416 

(ฉบับที่ 303) พ.ศ.2550    เรื่อง  อาหารที่มียาสัตวตกคาง 418 
(ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550    เรื่อง  การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด 434 

(ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550    เรื่อง  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก   

และเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) 
436 



   ฉ 

สารบัญ (ตอ)  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 หนา 
(ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550    เรื่อง  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4) 437 
(ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550    เรื่อง  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) 438 

- เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.2522 
439 

(ฉบับที่ 310) พ.ศ.2551    เรื่อง  การหามผลิต นําเขา หรือจําหนายอาหารที่มีการบรรจุส่ิงอื่นหรือวัตถุ

อื่นที่มิใชอาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบหอ 
441 

(ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551    เรื่อง  กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 442 

(ฉบับที่ 312) พ.ศ.2551    เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร (ยกเลิก) - 

ฉบับป พ.ศ.2552(313)  เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 443 

ฉบับป พ.ศ.2552(314) เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร 453 

ฉบับป พ.ศ.2552 (315) เรื่อง  สุรา 454 

ฉบับป พ.ศ.2553 (316) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 6) 455 
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พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522

เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
---------------------------------------------------

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ            
ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ   

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522”
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
มาตรา 3  ใหยกเลิก

(1)  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ.2507
(2)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2515
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้

“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถงึยา วตัถอุอกฤทธิต์อจติและประสาท หรือยาเสพตดิใหโทษ ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น แลวแตกรณี

(2)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึง
วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

“อาหารควบคมุเฉพาะ” หมายความวา อาหารทีรั่ฐมนตรปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา
ใหเปนอาหารที่อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน

“ตํารับอาหาร” หมายความวา รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร       
ซึ่งระบุน้ําหนักหรือปริมาณของแตละรายการ

“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหารไมวาดวยการใสหรือหอหรือ
ดวยวิธีใด ๆ
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“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ        
ที่แสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงแตง และหมายความรวมถึงแบงบรรจุดวย
“จําหนาย” หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชน

ในทางการคา หรือการมีไวเพื่อจําหนายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานทีต้ั่งขึน้เพือ่ผลิตอาหาร
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่

นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการดวย
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่ง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอาหาร
“พนกังานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึง่รัฐมนตรแีตงตัง้ใหปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนัน้เมือ่ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลวใหใชบังคบัได
มาตรา 6  เพือ่ประโยชนแกการควบคมุอาหาร ใหรัฐมนตรมีอํีานาจประกาศในราชกจิจานเุบกษา

(1)  กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
(2)  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท

ชนดิ หรือลักษณะของอาหารนัน้ ๆ ทีผ่ลิตเพือ่จาํหนาย นาํเขาเพือ่จาํหนาย หรือทีจ่าํหนาย ตลอดจนหลกัเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย

(3)  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (1) และ
จะกาํหนดหลกัเกณฑ เงือ่นไข และวธิกีารผลติเพือ่จาํหนาย นาํเขาเพือ่จาํหนาย หรือจาํหนาย ดวยหรอืไมกไ็ด

(4)  กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายรวมทั้งการใชสีและเครื่องปรุง
แตงกลิ่นรส

(5)  กาํหนดหลกัเกณฑ เงือ่นไข และวธิกีารใชวตัถเุจอืปนในอาหาร การใชวตัถกุนัเสยี
และวธิปีองกนัการเสยี การเจอืสี หรือวตัถอ่ืุนในอาหารทีผ่ลิตเพือ่จาํหนาย นาํเขาเพือ่จาํหนาย หรือทีจ่าํหนาย

(6)  กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ
ตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย
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(7)  กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
เพื่อปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย เปนอาหารไมบริสุทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้

(8)  กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(9)  กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึด

การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวิชาการ ซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง
(10)  กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือ

ที่จําหนาย ซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและ    
วิธีการโฆษณาในฉลาก

หมวด 1
คณะกรรมการอาหาร

มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอาหาร” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัย
หรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการหรือผูแทน อธิบดีกรมการคาภายในหรือผูแทน อธิบดี
กรมศุลกากรหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน
เกาคน ในจํานวนนี้จะตองตั้งจากผูแทนของผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขาหรือจําหนาย
อาหารไมเกินสี่คน เปนกรรมการ

ใหรองเลขาธกิารสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและเลขานกุาร 
และใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาหาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา 8  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา ความเห็น แกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาต
แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้

(1)  การออกประกาศตามมาตรา 6
(2)  การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 19
(3)  การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 39
(4)  การปฏิบัติการตามมาตรา 44
(5)  การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46

มาตรา 9  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

พนจากตําแหนง เมื่อ
(1)  ตาย
(2)  ลาออก
(3)  เปนบุคคลลมละลาย
(4)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(5)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผู อ่ืนเปน
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา 11   การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากนัใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ข้ึนอกีเสยีงหนึง่เปนเสยีงชีข้าด

มาตรา 12   ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ใหนาํความในมาตรา 11 มาใชบังคบัแกการประชมุของคณะอนกุรรมการโดยอนโุลม

มาตรา 13   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา และใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือส่ิงใดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาได

หมวด 2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

มาตรา 14  หามมใิหผูใดตัง้โรงงานผลติอาหารเพือ่จาํหนาย เวนแตไดรับใบอนญุาตจากผูอนญุาต
 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15  หามมใิหผูใดนาํเขาซึง่อาหารเพือ่จาํหนาย เวนแตจะไดรับใบอนญุาตจากผูอนญุาต

 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข      
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 16  บทบัญญัติมาตรา 14 และมาตรา 15 ไมใหใชบังคับแก
 (1)  การผลติอาหารหรอืนาํเขาซึง่อาหารเฉพาะคราว ซึง่ไดรับใบอนญุาตเฉพาะคราว

จากผูอนุญาต
 (2)  การผลิตอาหารหรือนําเขาหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง สําหรับ

การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
 ผูทีไ่ดรับการยกเวนตาม (1) และ (2) ตองปฏิบัติตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 17  ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16(1) ใหคุมกัน

ถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
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 ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปน
การสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได

มาตรา 18  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่ง          
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 19  ในกรณผูีอนญุาตไมออกใบอนญุาต ไมอนญุาตใหตออายใุบอนญุาต หรือไมอนญุาต
ใหยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหาร ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือ  
ผูขออนุญาตยายสถานที่ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตให
ยายสถานที่ดังกลาวนั้น

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของ        
ผูอุทธรณ

หมวด 3
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร

มาตรา 20  หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผลิต นําเขา หรือเก็บอาหาร
นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

มาตรา 21  หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหาร
เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข     
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 22  ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหายหรือถูกทําลาย
ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร 
และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 23  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปด
เผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาซึ่งอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาต และตองติดหรือจัดปาย
แสดงสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเขาที่ไดรับอนุญาตไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยใหเห็นไดงายดวย
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มาตรา 24  เพือ่ประโยชนในการสงออก และเมือ่มคีวามจาํเปนทีจ่ะใหผูรับอนญุาตผลติอาหาร
ควบคุมเฉพาะเพื่อสงออกไปจาํหนายนอกราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ผูอนญุาตจะอนญุาตเปนการเฉพาะ
คราวใหผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวาง
ประเทศ ไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 ก็ได 
แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ

หมวด 4
การควบคมุอาหาร

มาตรา 25  หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย ซึ่งอาหารดังตอไปนี้
(1)  อาหารไมบริสุทธิ์
(2)  อาหารปลอม
(3)  อาหารผิดมาตรฐาน
(4)  อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา 26  อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์
 (1)  อาหารที่มีส่ิงที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย
 (2)  อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของ

อาหารนั้นลดลง เวนแตการเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่แลว

 (3)  อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
 (4)  อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
 (5)  อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ

มาตรา 27  อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม
 (1)  อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอ่ืนแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออก

เสียทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่ออาหารแทนั้น
 (2)  วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใด และจําหนายเปน

อาหารแทอยางนั้น
 (3)  อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความ

ชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้น
 (4)  อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ

ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต
 (5)  อาหารที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวา สวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหาร
ขาดหรือเกินรอยละสามสิบจากเกณฑตํ่าสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจน
ทําใหเกิดโทษหรืออันตราย

มาตรา 28  อาหารผดิมาตรฐาน ไดแก อาหารทีไ่มถกูตองตามคณุภาพหรอืมาตรฐานทีรั่ฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) แตไมถึงขนาดดังที่กําหนดไวในมาตรา 27(5)
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มาตรา 29  อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา 25(4)
 (1)  ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ
 (2)  มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรือ
 (3)  มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม

มาตรา 30  เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะ หรือใหปราศจากอันตราย
แกผูบริโภค ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ

(1)  ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร ดัดแปลง
แกไข สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

(2)  ส่ังใหงดผลิตหรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่
ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค

(3)  ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผล
จากการตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา 
27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัย
ของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุ
ขอความดังตอไปนี้ดวย

(ก)  ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมทั้งชนิดและ
ลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับ
คร้ังที่ผลิตหรือนําเขา ก็ใหระบุชื่อทางการคาและลําดับคร้ังที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี

(ข)  ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุ
ชื่อผูจําหนายและสถานที่จําหนาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น

หมวด 5
การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร

มาตรา 31  ผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผูใดจะผลิตหรือนําเขาซึ่งอ าหาร
ควบคุมเฉพาะจะตองนําอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตอผูอนุญาตเสียกอน และเมื่อไดรับ       
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาได

การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 32  เมื่อไดมปีระกาศตามมาตรา 6(1) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 ซึ่งผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารจนกวาจะไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 เวนแตผูอนุญาตจะไดส่ังใหทําการผลิตตอไปไดเปนการชั่วคราว    
ภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร

มาตรา 33  เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา 6(1) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 15 ซึ่งนําหรือ
ส่ังอาหารควบคุมเฉพาะเขามาในราชอาณาจักรอยูกอนวันที่ประกาศกําหนด นําอาหารนั้นมาขอขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแต   
ผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
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มาตรา 34  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะตองผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับอาหารไว

มาตรา 35  การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ตองแจงรายการหรือรายละเอียด
ดังตอไปนี้

(1)  ชื่ออาหาร
(2)  ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของอาหาร
(3)  ขนาดบรรจุ
(4)  ฉลาก
(5)  ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต
(6)  ผลการตรวจวเิคราะหอาหารจากสวนราชการหรอืสถาบนัทีค่ณะกรรมการกาํหนด
(7)  รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอขึ้นทะเบยีนตํารับอาหาร

มาตรา 36  การแกไขรายการทะเบยีนตาํรับอาหาร จะกระทาํไดเมือ่ไดรับอนญุาตจากผูอนญุาต
 การขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหารและการอนุญาตใหแกไขรายการ

ทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแตทะเบียนตํารับ

อาหารที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา 39
มาตรา 38  ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารเพื่อใหอาหารนั้น

ปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขตํารับ
อาหารทีไ่ดข้ึนทะเบยีนไวแลวไดตามทีเ่หน็สมควรหรอืตามความจาํเปน เพือ่ใหอาหารนัน้ปลอดภยัในการบรโิภค

มาตรา 39  อาหารใดที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับอาหารไวแลว หากภายหลังปรากฏวาอาหารนั้นมี
รายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารที่ไดข้ึนทะเบียนไว หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหาร
ที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภคและไมอาจแกไขตํารับอาหารไดตามมาตรา 38 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเพิกถอน
ทะเบียนตํารับอาหารนั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 40  หามมใิหผูใดโฆษณาคณุประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคณุของอาหาร อันเปนเทจ็

หรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
มาตรา 41  ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยุ

กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนงัสอืพมิพ หรือส่ิงพมิพอ่ืน หรือดวยวธิอ่ืีนใด
เพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นให            
ผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได

มาตรา 42  เพือ่พทิกัษประโยชนและความปลอดภยัของผูบริโภค ใหผูอนญุาตมอํีานาจสัง่เปน
หนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

(1)  ใหผูผลิต ผูนาํเขา หรือผูจาํหนายอาหาร หรือผูทาํการโฆษณา ระงบัการโฆษณา
อาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา 41

(2)  ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับ
การผลิต การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณา อาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมี     
คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
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หมวด 6
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา 43  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้
(1)  เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่ทําการของผูผลิต ผูเก็บรักษา ผูจําหนาย รวมทั้งสถานที่ทําการของผูนําหรือส่ังเขามาใน       
ราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(2)  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
อาจเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุอาหารและเอกสารที่
เกี่ยวกับอาหารดังกลาวได

(3)  นาํอาหารในปรมิาณพอสมควรไปเปนตวัอยางเพือ่ตรวจสอบหรือตรวจวเิคราะห
(4)  ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน
(5)  ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ

ภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไมถูกตอง
ตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6(6)

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร

มาตรา 44  อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวหรือเก็บมาตาม
มาตรา 43 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่แนนอนวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 
เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 25(4) หรือเปนภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัย
ของประชาชน หรือมีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา    
6(6) ถามิไดมีการฟองคดีตอศาล ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งทําลาย หรือปฏิบัติ
การอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได

มาตรา 45  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูรับ
อนุญาตหรือผูเกี่ยวของรองขอ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 7

การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 46  เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวา
อาหารซึ่งผลิตโดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27
เปนอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 เปนอาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ
ผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได 
โดยมกีาํหนดครัง้ละไมเกนิหนึง่รอยยีสิ่บวนั หรือในกรณทีีม่กีารฟองผูรับอนญุาตตอศาลวาไดกระทาํความผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได
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ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ผูรับอนุญาตผูใดไดกระทําความผิดตามมาตรา 26 
หรือมาตรา 27 ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได

คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่งใหปดคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผย 
ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่จําหนาย หรือสถานที่ทําการของผูรับอนุญาต และ    
ใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง

ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี    
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตให
เปนคุณแกผูอุทธรณได

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคสี่ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาต

หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหถือวา การผลิต นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย ซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใน

ระหวางถกูสัง่พกัใชใบอนญุาตหรอืถกูเพกิถอนใบอนญุาต เปนการฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึง่ หรือมาตรา 15
วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี

หมวด 8
บทกําหนดโทษ

มาตรา 47  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(4)(5) หรือ (9) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท

มาตรา 48  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 49  ผูใดฝาฝนประกาศซึง่ออกตามมาตรา 6(7) ตองระวางโทษปรบัไมเกนิหนึง่หมืน่บาท
มาตรา 50  ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(8) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง

สองปและปรับต้ังแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 51  ผูใดฝาฝนประกาศซึง่ออกตามมาตรา 6(10) ตองระวางโทษปรบัไมเกนิสามหมืน่บาท
มาตรา 52  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 13 หรือขัดขวางหรือ

ไมอํานวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาทีซ่ึง่ปฏบัิติการตามมาตรา 43 ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหนึง่เดอืน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 53  ผูใดฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 54  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 16(1)
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 16 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

มาตรา 55  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 20 หรือมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท

มาตรา 56  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท
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มาตรา 57  ผูรับอนุญาตผูใดนําอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นเพื่อสงออกไปจําหนายนอก
ราชอาณาจักรมาจําหนายในราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
และปรับไมเกินสามหมื่นบาท

มาตรา 58  ผูใดฝาฝนมาตรา 25(1) ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิสองปหรือปรับไมเกนิสองหมืน่บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 59  ผูใดฝาฝนมาตรา 25(2) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับ
ต้ังแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท

มาตรา 60  ผูใดฝาฝนมาตรา 25(3) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 61  ผูใดฝาฝนมาตรา 25(4) ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหาปหรือปรับไมเกนิหาหมืน่บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 62  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 30(1)

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 63  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 30(2) ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 64  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65  ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิไดข้ึนทะเบียนตามมาตรา 31 ตองระวาง

โทษปรับต้ังแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 66  ผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหนึง่ปหรือปรับไมเกนิหนึง่หมืน่บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67  ผูรับอนญุาตผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหนึง่ปหรือปรับไมเกนิ

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 68  ผูรับอนญุาตผูใดไมปฏิบัติตามคาํสัง่ของผูอนญุาตซึง่สัง่ตามมาตรา 38 ตองระวาง

โทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 69  ผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย อาหารที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน

ตํารับอาหารตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิสามปหรือปรับไมเกนิสามหมืน่บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ
มาตรา 70  ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา 40 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71  ผูใดฝาฝนมาตรา 41 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 72  ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สองป หรือปรับไมเกนิสองหมืน่บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ และใหปรับเปนรายวนัอกีวนัละไมนอยกวาหารอยบาท
แตไมเกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

มาตรา 73  ถาการกระทาํความผดิตามมาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 
มาตรา 61 หรือมาตรา 69 เปนการกระทําความผิดโดยจําหนายปลีกใหแกผูบริโภคโดยตรง ผูกระทํา
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูนั้น
กระทําความผิดอีกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิดครั้งกอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 74  ผูรับอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว
โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกิน
หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ

มาตรา 75  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได

บทเฉพาะกาล
มาตรา 76  ใบอนญุาตประกอบธรุกจิเกีย่วกบัอาหารตามกฎหมายวาดวยการควบคมุคุณภาพ

อาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะส้ินอายุ ถาผูไดรับอนุญาตดังกลาวประสงค
จะดําเนินกิจการตอไปและไดยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามใบอนุญาตเดิมไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม หรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการ        
ไมอนุญาต และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต

มาตรา 77  ใบรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตไว และฉลากที่ไดออกใหตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชไดสามปนับแตวันที่    
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 78  ใหผูผลิตหรอืนาํเขาซึง่อาหารอยูกอนวนัทีพ่ระราชบญัญติันีใ้ชบังคบั มาขออนญุาต
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เมื่อไดยื่นคําขอ
อนุญาตแลวใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการ
ไมอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
(96 ร.จ. 1 ตอนที่ 79 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2522)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญติัฉบับนี ้คือ โดยทีก่ฎหมายวาดวยการควบคมุคุณภาพ

อาหารที่ใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและยังไมมี
บทบัญญัติคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคที่รับกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหม
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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อัตราคาธรรมเนียม
(1)  ใบอนุญาตผลิตอาหาร ฉบับละ 10,000  บาท
(2)  ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 20,000  บาท
(3)  ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว ฉบับละ   2,000  บาท
(4)  ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเปนการเฉพาะคราว ฉบับละ  2,000  บาท
(5)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ  5,000  บาท
(6)  ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ     500  บาท
(7)  ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ     500  บาท
(8)  การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ
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(สําเนา)
กฎกระทรวง

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

------------------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22             

แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ผูใดประสงคจะขอรบัใบอนญุาตตัง้โรงงานผลติอาหารเพือ่จาํหนายใหยืน่คาํขอตามแบบ

อ.1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.1
ขอ 2  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้

จํานวนสองชุด
(1)  รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิตอาหาร ชนิด

ขนาด (แรงมา) และคํารับรองที่จะแสดงใหเชื่อถือไดวาอาหารที่ผลิตนั้นจะมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่
กําหนดและปลอดภัยในการบริโภค

(2)  แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงาน และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(3)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงานที่ถูกตองตามมาตราสวน

โดยแสดงรายการดังตอไปนี้
(ก)  รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการผลิต
(ข)  การแบงกั้นหองหรือเนื้อที่หรือบริเวณโดยแยกเปนสวนสัดสําหรับการผลิต

อาหารแตละประเภท เพื่อใชเปนวัตถุดิบ ใชเปนบริเวณผลิตอาหาร บริเวณติดตั้งเครื่องจักร บริเวณบรรจุ 
บริเวณเกบ็อาหารทีผ่ลิตแลว และบรเิวณอืน่ ๆ พืน้และผนงับริเวณดงักลาวตองสรางดวยวสัดุทีง่ายตอการทาํ
ความสะอาด และใหแสดงระดับพื้นของหองผลิตอาหารเปนแบบลาดเอียงลงสูทางระบายน้ําเพื่อสะดวกใน
การทําความสะอาด

(ค)  ทอหรือทางระบายน้าํ ระบบและกรรมวธิกีาํจดัน้าํเสยีหรอืน้าํทิง้ โดยมรีายละเอยีด
ในการคาํนวณ พรอมทัง้แจงขนาดของทอหรือทางระบายน้าํและทศิทางของน้าํไหลภายในโรงงานจนออกนอก
โรงงานโดยละเอียด ถามีทางระบายน้ําสาธารณะอยูใกลเคียงบริเวณที่ผลิตอาหารก็ใหแสดงทางระบายน้ํา
ทิ้งไปสูทางระบายน้ําสาธารณะดวย

ขอ 3  ใบอนุญาตผลิตอาหารใหใชแบบ อ.2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 4  ผูรับอนุญาตผลิตอาหารจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(1)  ตองรักษาบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิตแลว สถานที่เก็บวัตถุดิบ และ
บริเวณอืน่ ๆ ใหสะอาดถกูสขุลกัษณะ และสามารถปองกนัมใิหแมลงหรอืส่ิงอืน่เขามาปะปนหรอืเปรอะเปอน
กบัวตัถดิุบหรืออาหารทีผ่ลิตแลว และจดัใหมแีสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพยีงพอตามความจาํเปน

(2)  จัดเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับงานที่จะใช และใหมีการปองกันเครื่องมือ
เครื่องใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือส่ิงสกปรก เครื่องมือและเครื่องใชที่จะใชทําอาหารตองทํา
ดวยโลหะหรือวัสดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการสําหรับการผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ
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(3)  จัดหองน้ํา หองสวม และเครื่องสุขภัณฑ พรอมดวยสบูสําหรับลางมือ ใหเพียงพอ
แกจํานวนคนงาน และใหมีการรักษาความสะอาด พรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปนประจําวันดวย

(4)  รักษาเครื่องมือเครื่องใชตาม (3) ตลอดจนอาคารโรงงานใหอยูในสภาพที่เรียบรอย
และสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ

(5)  จัดใหมีที่เก็บขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใชวิธีที่
เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอยและเขมาควัน

(6)  น้ําที่ใชในการผลิตอาหารตองเปนน้ําสะอาด บริโภคไดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และน้ําที่ใชภายในอาคารโรงงานตองเปนน้ําสะอาด

(7)  จัดใหคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใชเครื่องแตงกายที่สะอาดเหมาะสมกับประเภท
ของงานที่ทําอยู เชน ใชผากันเปอน รองเทากันน้ํา ถุงมือ ผาคลุมผม

(8)  ตองหามคนงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพรเชื้อไปกับอาหารได
ทําหนาที่ที่จะตองสัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนั้น

(9)  ไมใช จาง วาน คนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน หรือคนซึ่งเปนพาหะของโรค
หรือซึ่งเปนโรคดังตอไปนี้ ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

(ก)  โรคเรื้อน
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย
(ค)  โรคติดยาเสพติด
(ง)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ)  โรคเทาชาง
(ฉ)  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ

(10)  รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผูมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วาไมเปนโรคตาม (9)

(11)  จัดใหคนงานไดรับการตรวจรางกาย โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน

(12)  ตองหามหรือปองกันมิใหบุคคลใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันพึงรังเกียจตอ
การรักษาความสะอาดในการผลิตอาหาร เชน สูบบุหร่ี บวนน้ําลาย บวนน้ําหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ 
หรือเก็บอาหารที่ผลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ

(13)  ตองปองกนัดแูลมใิหมสัีตวทกุชนดิภายในบรเิวณทีใ่ชทาํการผลติ บรรจ ุหรือเกบ็อาหาร
ที่ผลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ

(14)  ตองติดปายขอความตาม (12) และ (13) ไวในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ในบริเวณดังกลาว

ขอ 5  ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.3
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.3

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ผูอนุญาตจะแสดงไวในรายการตออายุ 
ใบอนุญาตในใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได



16

ขอ 6  ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ
อ.4 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.4

การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต
เดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย

ขอ 7  ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหยื่น
คําขอตามแบบ อ.5 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.5

การอนญุาตใหยายสถานทีผ่ลิตหรอืสถานทีเ่กบ็อาหาร ใหผูอนญุาตแสดงการอนญุาตไว
ในใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน

ในการขออนญุาตยายสถานทีผ่ลิตหรอืสถานทีเ่กบ็อาหาร ใหนาํความในขอ 2 มาใชบังคบั
โดยอนุโลม

ขอ 8  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
                      บุญสม  มารติน
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.1 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 14 มาตรา 18 มาตรา 21

และมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติวา  การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน
ใบอนุญาต การขออนุญาตยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร ตลอดจนเงื่อนไขที่
ผูรับอนุญาตพึงปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.1

คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
--------------------------------------

เขียนที่ …………………………………….
วันที่………เดือน……………..พ.ศ………

1. ขาพเจา…………………………………………. อายุ…………… ป สัญชาติ…………..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..……………..ออกให ณ………………..………... อยูเลขที่……..
ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………..หมูที่……………….ตําบล/แขวง………………
อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………..โทรศัพท……………………….

2.  ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ…………………………………………
                                                                                                                                                                                                         (ช่ือผูขออนุญาต)

โดยมี………………………..…………….เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ…………………………..
อยูเลขที่………………..ตรอก/ซอย……………………….ถนน………………………..หมูที่………………
ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต………….……ถนน………………….หมูที่…………
โทรศัพท……………………..และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่……………..………ตรอก/ซอย……………
ถนน…………………….หมูที่………………ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต………………..
จังหวัด……………………………โทรศัพท…………………………..

3.  เพื่อผลิตอาหาร………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4.  พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอมทัง้อปุกรณทีใ่ชประกอบในการผลติอาหาร จาํนวน 2 ชดุ
(2)  แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน 2 ชุด
(4)  สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5)  สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ

                               แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
(6)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(7)  สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย
(8)  หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย

(ลายมือชื่อ)………………………………………. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.2

ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ใบอนุญาตที่…………………………

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………

โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตใหต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ณ สถานที่ผลิต ชื่อ ………………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...
อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเลขที่ …………….… ตรอก/ซอย…………..………………. ถนน ……………………… หมูที่…………
ตําบล/แขวง ………………………….. อําเภอ/เขต ………….……..…… จังหวัด………………………….

ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ………………….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
                                                                                     ………………………………………………
                                                                      ตําแหนง …………….………………………………….
                                                                                                              ผูอนุญาต

รายการตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 1                                                              การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 2
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                          ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชื่อ)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….                                                          ตําแหนง………………………..
                      ผูอนุญาต                                                                                           ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 3                                                                การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 4
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                         ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชื่อ)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….                                                          ตําแหนง………………………..
                       ผูอนุญาต                                                                                          ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.3

คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
---------------------------------

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

ขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………
ในนามของ ………………………………………………… สถานที่ผลิตชื่อ ………………………………..
                                                                       (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………… ซึ่งไดรับอนุญาตเมื่อวันที่…………. เดือน …..………………พ.ศ…………
และสิ้นอายุเมื่อวันที่………………เดือน………………………………..พ.ศ…………………..

พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(2)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.4

คําขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
---------------------------------

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตที่ ………………………………………..
ในนามของ ………………………………………………… สถานที่ผลิตชื่อ ………………………………..
                                                                       (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………….…

เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :  1.  ในกรณีที่ใบอนุญาตผลิตสูญหาย ใหนําใบรับแจงความวาใบอนุญาตผลิตอาหารสูญหาย

 ของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย
 2.  ในกรณีที่ใบอนุญาตผลิตอาหารถูกทําลายบางสวน ใหแนบใบอนุญาตที่ถูกทําลายบางสวน

  นั้นมาดวย
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.5

คําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

ขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอนุญาตที่ ………………………..
ในนามของ ……………………………… จากสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ชื่อ …………………..
                                                    (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………….… ไปอยูเลขที่ …………..… ตรอก/ซอย……………………….…..
ถนน…………………….หมูที่……… ตําบล/แขวง……………….… อําเภอ/เขต…………………………...
จังหวัด……………………………. โทรศัพท……………………….…

พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอมทัง้อปุกรณทีใ่ชประกอบในการผลติอาหาร จาํนวน 2 ชดุ
(2)  แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน 2 ชุด
(4)  ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(5)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)  หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก



22

(สําเนา)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

---------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22             

แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.6

ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.6

ขอ 2  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้

จํานวนสองชุด

(1)  รายการอุปกรณที่จะใชในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตาม

ความจําเปน (ถามี)

(2)  แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่นําเขา สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางที่อยูใน

บริเวณใกลเคียง

(3)  แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหารที่ถูกตองตามมาตราสวนโดยแสดงรายการ

ตอไปนี้

(ก)  บริเวณขางเคียงของสถานที่เก็บอาหาร

(ข)  การจัดแบงบริเวณของสถานที่เก็บอาหาร การถายเทอากาศ พรอมทั้งการจัด

ต้ังอุปกรณที่จะใชในการรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน

ขอ 3  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย ใหใชแบบ อ.7 ทายกฎกระทรวงนี้

ขอ 4  ผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

(1)  ตองรักษาความสะอาด จัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศเพียงพอ ตามความ

จําเปนภายในสถานที่เก็บอาหาร

(2)  ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารแตละชนิดใหคงสภาพตาม

ความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณของอาหารที่เก็บ

(3)  ตองแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวน

ขอ 5  ผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่น

คําขอตามแบบ อ.8 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.8

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย จะแสดงไวในรายการ

ตออายุใบอนุญาตในใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได



23

ขอ 6  ผูรับอนญุาตนาํเขาซึง่อาหารเพือ่จาํหนายผูใดประสงคจะขอรบัใบแทนใบอนญุาต ใหยืน่

คําขอตามแบบ อ.9 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.9

การอนญุาตคาํขอใบแทนใบอนญุาต ใหผูอนญุาตออกใบอนญุาตตามแบบใบอนญุาตเดมิ 

แตใหกํากับคําวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาดวย

ขอ 7  ผูรับอนุญาตนาํเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายผูใดประสงคจะยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่

เก็บอาหาร ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.10 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.10

การอนุญาตใหยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหผูอนุญาตแสดงการ

อนุญาตไวในใบอนุญาตหรือใบแทน

ในการขออนญุาตยายสถานทีน่าํเขาหรอืสถานทีเ่กบ็อาหาร ใหนาํความในขอ 2 มาใชบังคับ

โดยอนุโลม

ขอ 8  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน

สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522

               บุญสม  มารติน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ. 8 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 21

และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติวา  การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน

ใบอนุญาต การขออนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ตลอดจนเงื่อนไขที่ผูรับ

อนุญาตพึงปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.6

คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
------------------------------------------

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

1.  ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

2.  ขอรับใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร ในนามของ ……..……………..
                    (ช่ือผูขออนุญาต)

โดยมี …………………………….…… เปนผูดําเนินกิจการ  ณ สถานที่นําเขาชื่อ ………………………….
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท…………………และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่ …………..… ตรอก/ซอย………………………
 ถนน…………………….. หมูที่ …… ตําบล/แขวง ……………….… อําเภอ/เขต………………………….
จังหวัด……………………………. โทรศัพท……………………….…

3.  เพื่อนําเขาซึ่งอาหาร …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4.  พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  รายการอปุกรณทีจ่ะใชในการเกบ็และรกัษาคณุภาพอาหารใหคงสภาพ (ถาม)ี จาํนวน 2 ชดุ
(2)  แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่นําเขา สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ

 ใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3)  แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร จํานวน 2 ชุด
(4)  สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5)  สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ

 แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
(6)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(7)  สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย
(8)  หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.7

ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตที่…………………………

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………

โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตใหนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ณ สถานที่นําเขา ชื่อ ……………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...
อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเลขที่ …………….… ตรอก/ซอย…………..………………. ถนน ……………………… หมูที่…………
ตําบล/แขวง ………………………….. อําเภอ/เขต ………….……..…… จังหวัด………………………….

ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ………………….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
                                                                                     ………………………………………………
                                                                      ตําแหนง …………….………………………………….
                                                                                                              ผูอนุญาต

รายการตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 1                                                              การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 2
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                          ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชื่อ)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….                                                          ตําแหนง………………………..
                      ผูอนุญาต                                                                                           ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 3                                                                การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 4
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                         ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชื่อ)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….                                                          ตําแหนง………………………..
                       ผูอนุญาต                                                                                          ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.8

คําขอตออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

ขอตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร ตามใบอนุญาตที่ …………….
ในนามของ ……..…………………………………………. สถานที่นําเขาชื่อ …………………………. …..
                                                                      (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท…………………… ซึ่งไดรับอนุญาตเมื่อวันที่ …… เดือน ………………. พ.ศ…… และสิ้นอายุ
เมื่อวันที่ …… เดือน ………………. พ.ศ………

พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรหรือใบแทน
(2)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนติิบุคคลผูขออนุญาต

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.9

คําขอใบแทนใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

ขอใบแทนใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร ตามใบอนุญาตที่ …………….
ในนามของ ……..…………………………………………. สถานที่นําเขาชื่อ …………………………. …..
                                                                      (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………

เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

 (ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : 1.  ในกรณีที่ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรสูญหาย ใหนําใบรับแจงความ

วาใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองที่
ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย

 2.  ในกรณีที่ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรถูกทําลายบางสวน ใหแนบ
ใบอนุญาตที่ถูกทําลายบางสวนนั้นมาดวย
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.10

คําขออนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

ขอยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอนุญาตที่ ……………………………..
ในนามของ ……..…………………………………………..…. จากสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร(1)

                                                                      (ช่ือผูรับอนุญาต)

ชื่อ ……………………………………….. อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..
ถนน………………….หมูที่……… ตําบล/แขวง ………………… อําเภอ/เขต……………………………..
จังหวัด…………………………….โทรศัพท…………………… ไปอยูเลขที่ ……………………………….
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน………………….หมูที่……… ตําบล/แขวง ………………… 
อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด ……………………………. โทรศัพท…………………….

พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  รายการอปุกรณทีจ่ะใชในการเกบ็และรกัษาคุณภาพอาหารใหคงสภาพ (ถาม)ี จาํนวน 2 ชดุ
(2)  แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่นําเขา สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ

 ใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3)  แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร จํานวน 2 ชุด
(4)  ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร หรือใบแทน
(5)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือใบแทน (ในกรณียายสถานที่นําเขาหรือสถานที่

  เก็บอาหารควบคุมเฉพาะ)

 (ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)  หมายเหตุ :  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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(สําเนา)
กฎกระทรวง

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

----------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522    

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ผูใดประสงคจะขออนุญาต

(1)  ผลิตอาหารเฉพาะคราว ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.11 ทายกฎกระทรวงนี้
(2)  นําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.12 ทายกฎกระทรวงนี้

ขอ 2  ใบอนุญาต
(1)  ผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว ใหใชแบบ อ.13 ทายกฎกระทรวงนี้
(2)  นําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว ใหใชแบบ อ.14

ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 3  ผูใดประสงคจะขออนุญาต

(1)  ผลิตอาหารหรอืสงออกซึง่อาหารเพือ่เปนตวัอยางสาํหรบัการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหาร
หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.15 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุ
ไวในแบบ อ.15

(2)  นําเขาซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยางสําหรับการขึ้นทะเบียนตาํรับอาหาร หรือเพื่อ
พิจารณาในการสั่งซื้อ ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.16 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบ อ.16

ขอ 4  การอนุญาตตามขอ 3 ใหแสดงไวในแบบ อ.15 หรือแบบ อ.16 แลวแตกรณี
ขอ 5  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
               บุญสม  มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.12 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติใหผูที่ผ ลิตอาหารหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยไดรับ
ใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผูอนุญาต และผลิตอาหาร หรือนําเขา หรือสงออก ซึ่งอาหาร
เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
ไดรับยกเวนไมตองขอใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 แตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.11

คําขออนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

ขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว ในนามของ ……..…………………………
                                                                                                                                                                                                                  (ช่ือผูขออนุญาต)

โดยมี …………………………………. เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ ……………………………
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่……… 
ตําบล/แขวง ………………… อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………… และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตผลิตดังตอไปนี้

(1)  ชนิด…………………………………………………………………………………………
(2)  จํานวน ……………………………………………………………………………………..
(3)  ระหวางวันที่ ……………………..…………… ถึง ……………………………………….
(4)  ความประสงคที่ขออนุญาต ………………………………………………………………..

 (ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.12

คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว

เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..

ขอรับใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว ในนามของ 
……..…………………………………….. โดยมี ………………………………...……. เปนผูดําเนินกิจการ
                                       (ช่ือผูขออนุญาต)

ณ สถานที่นําเขา ชื่อ ………………………………………………………..…. อยูเลขที่………………….
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่……… ตําบล/แขวง ………………… 
อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท……………………… 
และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตนําเขาดังตอไปนี้

(1)  ชนิด…………………………………………………………………………………………
(2)  จํานวน ……………………………………………………………………………………..
(3)  ระหวางวันที่ ……………………..…………… ถึง ……………………………………….
(4)  ความประสงคที่ขออนุญาต ………………………………………………………………..

 (ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.13

ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว
---------------------------------------

ใบอนุญาตที่…………………………

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………

โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตผลิตอาหารเฉพาะคราวตามมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ณ สถานที่ผลิต ชื่อ ………………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...
อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..…

ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดระหวางวันที่ ………………………….. ถึง ………………………...
และใหใชไดเฉพาะสถานที่ผลิตที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
                                                                                     ………………………………………………
                                                                      ตําแหนง …………….………………………………….
                                                                                                              ผูอนุญาต
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แบบ อ.14

ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว
---------------------------------------

ใบอนุญาตที่…………………………

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก

……………………………………………………

โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ

อนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวตามมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ณ สถานที่นําเขา ชื่อ ………………………...………………….…… อยูเลขที่ …….………..

ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...

อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..…

ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดคร้ังเดียวระหวางวันที่ ………………….. ถึง ………………………

โดยทาง ……………………………. และใหใชไดเฉพาะสถานที่นําเขาที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………

  ………………………………………………

                                                                      ตําแหนง …………….………………………………….

    ผูอนุญาต
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.15

คําขออนุญาตผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง
สําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซ้ือ

เขียนที่…………………………………….

วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….

ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………

โทรศัพท ………………………………..

ขออนุญาตผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยางสําหรับ

  การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร จํานวน ………………………………………………………

  การพิจารณาในการสั่งซื้อ จํานวน ………………………………………………………….

ในนามของ ……..………..…………………….. โดยมี ………………………………...…….
                                                                                          (ช่ือผูขออนุญาต)

เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ ……………………………………..…. อยูเลขที่…………………..

ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่……… ตําบล/แขวง ………………… 

อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท…………………….…

ตามใบอนุญาตผลิตอาหารที่ …………………………. และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตผลิต

หรือสงออกดังตอไปนี้

(1)  ชื่ออาหาร……………………………………………………………………………………

(2)  รายการวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของน้ําหนัก

ชื่อ ปริมาณ ชื่อ ปริมาณ

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ

(1)  ฉลาก

(2)  เอกสารกํากับอาหาร (ถามี)

(3)  สําเนาคําขออนุญาต 1 ฉบับ

 (ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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อนุญาตใหผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง
ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น สําหรับ

  การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร

  การพิจารณาในการสั่งซื้อ
 จํานวน ……………………….

…………………………………………
ตําแหนง ……………………………….

ผูอนุญาต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.16

คําขออนุญาตนําเขาซ่ึงอาหารเพื่อเปนตัวอยาง
สําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซ้ือ

เขียนที่…………………………………….

วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….

ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………

โทรศัพท ………………………………..

ขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยางสําหรับ

  การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร จํานวน ………………………………………………………

  การพิจารณาในการสั่งซื้อ จํานวน ………………………………………………………….

ในนามของ ……..………..…………………….. โดยมี ………………………………...…….
                                                                                          (ช่ือผูขออนุญาต)

เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่นําเขา ชื่อ …………………………………..…. อยูเลขที่……………………

ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่……… ตําบล/แขวง ………………… 

อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท…………………….…

ตามใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรที่ …………………………. และมีรายละเอียด

เกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตนําเขาดังตอไปนี้

(1)  ชื่ออาหาร……………………………………………………………………………………

(2)  รายการวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของน้ําหนัก

ชื่อ ปริมาณ ชื่อ ปริมาณ

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ

(1)  ฉลาก

(2)  เอกสารกํากับอาหาร (ถามี)

(3)  สําเนาคําขออนุญาต 1 ฉบับ

 (ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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อนุญาตใหนําเขาซึ่งอาหาร
เพื่อเปนตัวอยางไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น สําหรับ

   การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร

   การพิจารณาในการสั่งซื้อ
 จํานวน ……………………….

…………………………………………
ตําแหนง ……………………………….

ผูอนุญาต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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(สําเนา)
กฎกระทรวง

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

-----------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 22 มาตรา 31 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายหรือผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อ

จาํหนายผูใดประสงคจะขอขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหารควบคมุเฉพาะ ใหยืน่คาํขอตามแบบ อ.17 ทายกฎกระทรวงนี้
พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.17 จํานวนสี่ชุด

มีความเพิ่มขึ้นเปนขอ 1 ทวิ โดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) แตตอมาความในขอ 1 ทวิ ไดถูกยกเลิกโดย ขอ 

1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ขอ 2  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชแบบ อ.18 ทายกฎกระทรวงนี้
ความในขอ 2 ถกูยกเลกิและใชความใหมแทนแลวโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที ่ 7 (พ.ศ.2525) และกฎกระทรวง ฉบับที ่ 9

(พ.ศ.2526)

ขอ 3  ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารผูใดประสงคจะขอแกไขรายการทะเบียน
ตํารับอาหารที่ไดข้ึนทะเบียนไว ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.19 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารที่ขอแกไขนั้น

การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ผูอนุญาตจะแสดงไวในใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับอาหารหรือจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามแบบใบสําคัญเดิมใหใหม 
หรือจะมีหนังสือแจงใหทราบถึงการอนุญาตก็ได

มีความเพิ่มขึ้นเปนขอ 3 ทวิ โดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ขอ 4  ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารผูใดประสงคจะขอใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหาร ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.20 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบ อ.20

การอนุญาตคําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหผูอนุญาตออก      
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามแบบใบสําคัญเดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย

ขอ 5  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
               บุญสม  มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.15 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 22 มาตรา 31 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติอาหาร

พ.ศ.2522 บัญญัติวา การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร

ตลอดจนการขอใบแทนและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.17

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
----------------------------------

อาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ……………………………………………..

ชื่ออาหารในทางการคาเปนภาษาไทย ………………………………………………………………………..

ภาษาอื่น ……………..…………………………………………………………………………………(ถามี)

ประเภท ………………………………………………………………………………………………………..

ชนิด ……………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของอาหาร ……………………………………………………………………………………………

ชนิดของภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของน้ําหนัก

ชื่อวัตถุ ปริมาณ ชื่อวัตถุ ปริมาณ

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

กรรมวิธีการผลิต………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ผูรับอนุญาตผลิต ชื่อ ………………………………………………………………………………………….

สถานที่ผลิต ชื่อ …………………………………………………………………… อยูเลขที่ ………………..

ตรอก/ซอย…………………………………………………. ถนน ……………………………………………

หมูที่ ……………. ตําบล/แขวง ……………………………. อําเภอ/เขต …………………………………...

จังหวัด ………………………………. ประเทศ ………………………….. โทรศัพท ……………………….
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ผูรับอนุญาตนําเขา ชื่อ ………………………………………………………………………………………..

สถานที่นําเขา ชื่อ ……………………………………………………………………………………………..

อยูเลขที่……………………………………….…….ตรอก/ซอย……………………………………………..

ถนน…………………………..…...หมูที่……………….ตําบล/แขวง………………..………………………

อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………… โทรศัพท ………………………………….

ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร

ที่ ……………………………. ออกให ณ วันที่ …………. เดือน …………………… พ.ศ………………..

ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจาก …………………………………………………………………………….

พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ

(1)  ฉลาก จํานวน 4 ชุด

(2)  ตัวอยางอาหาร 1 หนวย

(3)  เอกสารกํากับอาหาร จํานวน 4 ชุด (ถามี)

(4)  ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร จํานวน 4 ชุด

(5)  รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร จํานวน 4 ชุด

 (ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.18

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
---------------------------------------

ที่…………………………
ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา

อาหารชื่อ ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขนาดบรรจุ …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของฉลาก …………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                     (ดูดานหลัง)

ผลิตโดย ……………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                  (ช่ือสถานที่ผลิต)

อยูเลขที่ …………………… ตรอก/ซอย ………….……….….………… ถนน………………………….….
หมูที่………..… ตําบล/แขวง………..……………………... อําเภอ/เขต…………………………………….
จังหวัด………………….…………..…………….. ประเทศ …………………………………………………
ไดรับข้ึนทะเบียนตํารับอาหารไวแลว เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………………….. พ.ศ…………………...
สําหรับ …………………………………………………….. ผูรับอนุญาต …………………………………..
อยูเลขที่ ………… ตรอก/ซอย ………………….……….  ถนน…………….…………………. หมูที่ ….….
ตําบล/แขวง………………………… อําเภอ/เขต…………………………… จังหวัด………………….……
ใบอนุญาต ……………….………………………………… ที่ ………………………………………………

ใหไว ณ วันที่ …………… เดือน …………………………… พ.ศ……………..

………………………………………………
                                                                      ตําแหนง …………….…………………………………….

                                                                                                              ผูอนุญาต
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แบบ อ.19

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร

เขียนที่…………………………………….

วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….

ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………

โทรศัพท ……………………………….. ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ ………………………..

เลขทะเบียนที่ ………………………… ในนามของ (ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขา) 

………………………………………………………………………………….… อยูเลขที่………………….

ตรอก/ซอย……………………..……………ถนน…………….………..…………...หมูที่……………….

ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………….……….จังหวัด………………………..

โทรศัพท ………………………………..

รายการที่ขอแกไข ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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เลขรับที่…………………………..

วันที่………………………………

    (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.20

คําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร

เขียนที่…………………………………….

วันที่………เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….

ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………

โทรศัพท ………………………………..

ขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ ………………………………………..

ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ที่ ………………….. ในนามของ ……………………………….

อยูเลขที่…………………… ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่……… 

ตําบล/แขวง ………………… อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….

โทรศัพท…………………….…

เหตุผลที่ขอรับใบแทน …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

 (ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :  1.  ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหาย ใหนําใบรับแจงความวาใบสําคัญ

การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหายของสถานีตํารวจทองที่ที่ใบสําคัญนั้นสูญหายมาดวย

2.  ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารถูกทําลายบางสวน ใหแนบใบสําคัญที่ถูก

ทําลายบางสวนนั้นมาดวย
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(สําเนา)
กฎกระทรวง

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

-----------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ

โดยใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนแตไมถึงยี่สิบคนโดยไมใช
เครื่องจักรหรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมถึงสองแรงมา ฉบับละ   3,000  บาท

(2) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชคนงานตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปโดยไมใชเครื่องจักร
หรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมถึงสองแรงมา ฉบับละ   5,000  บาท

(3) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรตั้งแตสองแรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแต
สองแรงมาแตไมถึงสิบแรงมา ฉบับละ   6,000  บาท

(4) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตสิบแรงมา
หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสิบแรงมาแตไมถึงยี่สิบหาแรงมา ฉบับละ   7,000  บาท

(5) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตยี่สิบหาแรงมาหรือ
กําลังเทียบเทาตั้งแตยี่สิบหาแรงมาแตไมถึงหาสิบแรงมา ฉบับละ   8,000  บาท

(6) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตหาสิบแรงมา หรือ
กําลังเทียบเทาตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป ฉบับละ 10,000  บาท

(7) ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 15,000  บาท
(8) ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว ฉบับละ   2,000  บาท
(9) ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร

เปนการเฉพาะคราว ฉบับละ   2,000  บาท
(10) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ   5,000  บาท

ความใน (10) ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525) และตอมาไดถูกยกเลิก

และใชความใหมแทนอีกครั้งโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526)

(11) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ     500  บาท
(12) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ     500  บาท
(13) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาต

ประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522

               บุญสม  มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.18 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติให

รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับใบอนญุาต ใบสาํคัญ ใบแทนใบอนญุาตและใบแทนใบสาํคัญ
ตลอดจนการตออายใุบอนญุาตไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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                                       เลขที่  …………………………………..
                                       ชื่อ  ……………………………………..
                                        ตําแหนง  ………………………………
                                        สังกัด …………………….……………..

 พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
 อาหาร พ.ศ.2522

…………………………     ………………………………………..
     ลายมือชื่อผูถือบัตร       เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(สําเนา)
กฎกระทรวง

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

----------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522    

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
               บุญสม  มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.22 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติใหบัตร

ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่เปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

--------------------------------
(ดานหนา)
(ตราครุฑ)

        บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
       ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

                            6 ซม.                      สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
          กระทรวงสาธารณสุข

วันออกบัตร    ……../…………………/………….
บัตรหมดอายุ ……../…………………/………….

9.5 ซม.

(ดานหลัง)

รูปถาย

แตงเครื่องแบบปกติ

หนาตรงไมสวมหมวก

ขนาด 3x4 ซม.

6 ซม.

9.5 ซม.
หมายเหตุ  :-  มีเครื่องหมายตรากระทรวงสาธารณสุขประทับที่มุมรูป
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(สําเนา)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

-------------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522    

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนขอ 1 ทว ิแหงกฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ.2522) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

“ขอ 1  ทว ิ  ผูรับอนญุาตตัง้โรงงานผลติอาหารเพือ่จาํหนาย ผูใดประสงคจะขอขึน้ทะเบยีน

ตํารับอาหารเพื่อสงออกซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว โดยจะขอ

ใชฉลากใหมตามที่ผูส่ังซื้อตองการเพิ่มข้ึนจากฉลากเดิมที่ไดรับอนุญาตตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ

อาหาร ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.17/1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ไดระบุไวในแบบ อ.17/1 

จํานวนสี่ชุด”
ตอมาความในขอ 1 ทวิ ไดถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ขอ 2  ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ 2  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสําหรับคําขอตามขอ 1 ใหใชแบบ อ.18

ทายกฎกระทรวงนี้

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสําหรับคําขอตามขอ 1 ทวิ ใหใชแบบ อ.18/1

ทายกฎกระทรวงนี้”
ตอมาความในขอ 2 นี้ ไดถูกยกเลิกและใชความใหมแทนอีกครั้งโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ใหไว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2525

               ส. พร้ิงพวงแกว

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(99 ร.จ.39 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525)
แบบทายกฎกระทรวงฉบับนี้ไมไดพิมพลงไวเพราะถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) แลว

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อสงเสริมใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อ จําหนายที่ประสงคจะ

สงออกซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว โดยจะขอใชฉลากใหมตามที่ผูสั่งซ้ือตองการ

เพิ่มขึ้นจากฉลากเดิมที่ไดรับอนุญาตตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ในการนี้กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร

อํานวยความสะดวกใหแกผูขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหม โดยไมตองใหสงตัวอยางอาหารวิเคราะหอีก โดยกําหนดแบบ         

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและแบบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และโดยที่มาตรา 31               

แหงพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 กาํหนดใหการขอขึน้ทะเบยีนและการออกใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหารตองเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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(สําเนา)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

----------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ใหยกเลิกความใน (10) ของคาธรรมเนียม แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน

“(10)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร

(ก)  ตามแบบ อ.18 ฉบับละ 5,000 บาท

(ข)  ตามแบบ อ.18/1 ฉบับละ    500 บาท”
ความในขอ (10) ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526)

ใหไว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2525

               ส. พร้ิงพวงแกว

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(99 ร.จ.42 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน

ตํารับอาหาร สําหรับผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายที่จะสงออกซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะที่ไดรับใบสําคัญ              

การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว โดยจะขอใชฉลากใหมตามที่ผูสั่ง ซ้ือตองการเพิ่มขึ้นจากฉลากเดิมที่ไดรับอนุญาตตาม                     

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารนอยกวาอัตราคาธรรมเนียมตามปกติ เพื่อเปนการสงเสริมการสงออก ในการนี้                               

สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 จึงจําเปนตอง

ออกกฎกระทรวงนี้
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(สําเนา)
กฎกระทรวง

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

-------------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 31 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติอาหาร

พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหยกเลิกขอ 1 ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราช

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ขอ 2  ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ 2  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร สําหรับคําขอตามขอ 1 ใหใชแบบ อ.18
ทายกฎกระทรวงนี้”

ขอ 3  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนขอ 3 ทว ิแหงกฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ.2522) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

“ขอ 3 ทวิ  เพื่อประโยชนในการสงออก ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อ
จาํหนายซึง่ไดรับใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหารแลว มคีวามจาํเปนตองใชฉลากตามทีผู่ส่ังซือ้ตองการ
ใหผูรับอนุญาตใชฉลากนั้นไดเมื่อไดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลพรอมกับสงตัวอยางฉลากใหแกผูอนุญาต     
เพื่อใชในการตรวจสอบ ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อผูอนุญาตได รับแลวถามิไดมีหนังสือแจงการไมอนุญาตภายในสามวันนับแตวันได รับหนังสือ                   
และตวัอยางฉลากจากผูรับอนญุาต ใหถอืวาผูรับอนญุาตไดรับอนญุาตใหใชฉลากดงักลาวสาํหรบัอาหารสงออกได

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตทําหนังสือชี้แจงเหตุผลพรอมกับสงตัวอยางฉลากตามวรรคหนึ่ง 
โดยยื่นตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงหนังสือชี้แจงพรอมทั้งตัวอยาง
ฉลากใหผูอนุญาตภายในสองวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือชี้แจงและตัวอยางฉลากจากผูรับอนุญาต”

ใหไว ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2526
                 มารุต  บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(100 ร.จ.1 ตอนที่ 134 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2526)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

เพือ่จําหนาย ทีป่ระสงคจะสงออกซ่ึงอาหารควบคมุเฉพาะทีไ่ดรับใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหารแลวแตมคีวามจาํเปนตองใช

ฉลากตามที่ผูซ้ือตองการ ซ่ึงแตกตางไปจากฉลากทีไ่ดรับอนญุาตตามใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหารเดมิ ในการนีส้มควร

แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม                 

โดยกฎกระทรวง ฉบับที ่7 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 โดยยกเลกิขอกาํหนดทีใ่หผูรับอนญุาต           

ดังกลาวตองขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหม และกําหนดใหผูรับอนุญาตทําหนังสือช้ีแจงเหตุผล พรอมกับสงตัวอยางฉลาก            

ใหแกผูอนุญาตเพื่อใชในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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แบบ อ.18

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
---------------------------------------

ที่…………………………
ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา

อาหารชื่อ ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขนาดบรรจุ …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของฉลาก …………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                     (ดูดานหลัง)

ผลิตโดย ……………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                  (ช่ือสถานที่ผลิต)

อยูเลขที่ …………………… ตรอก/ซอย ………….……….….………… ถนน………………………….….
หมูที่………..… ตําบล/แขวง………..……………………... อําเภอ/เขต…………………………………….
จังหวัด………………….…………..…………….. ประเทศ …………………………………………………
ไดรับข้ึนทะเบียนตํารับอาหารไวแลว เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………………….. พ.ศ…………………...
สําหรับ …………………………………………………….. ผูรับอนุญาต …………………………………..
อยูเลขที่ ………… ตรอก/ซอย ………………….……….  ถนน…………….…………………. หมูที่ ….….
ตําบล/แขวง………………………… อําเภอ/เขต…………………………… จังหวัด………………….……
ใบอนุญาต ……………….………………………………… ที่ ………………………………………………

ใหไว ณ วันที่ …………… เดือน …………………………… พ.ศ……………..

………………………………………………
                                                                      ตําแหนง …………….…………………………………….

                                                                                                              ผูอนุญาต
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(สําเนา)
กฎกระทรวง

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

----------------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความใน (10) ของคาธรรมเนียม แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้

“(10)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ 5,000 บาท”
ใหไว ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2526

               มารุต  บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(100 ร.จ.4 ตอนที่ 134 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2526)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

เพื่อจําหนายที่ประสงคจะสงออกซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว แตมีความจําเปน

ตองใชฉลากตามที่ผู ซ้ือตองการซึ่งแตกตางไปจากฉลากที่ไดรับอนุญาตตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารเดิม                  

โดยไมตองใหขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหม ในการนี้สมควรแกไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน                

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราช               

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 โดยยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารในกรณีดังกลาว จึงจําเปน         

ตองออกกฎกระทรวงนี้
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(สําเนา)
   กฎกระทรวง

   ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2547)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

 ----------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522      
อันเปนพระราชบญัญติัทีม่บีทบญัญติับางประการเกีย่วกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 4/1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน       
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

“ขอ 4/1 ผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายที่เปนอาหารที่มีความเสี่ย งอันตราย
ตามประเภทและชนดิทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาํหนด นอกจากตองปฏิบัติตามขอ 4
แลวตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่จะนําเขาจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่
เปนแหลงกาํเนดิ หรือสถาบนัเอกชนทีรั่บรองโดยหนวยงานของรฐัทีรั่บผิดชอบของประเทศทีเ่ปนแหลงกาํเนดิ
ซึ่งระบุวาอาหารที่นําเขาครั้งนั้นทุกรุนไดมาตรฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่

ในกรณีที่มีหลักฐานวาประเทศที่เปนแหลงกําเนิดตามวรรคหนึ่งไมมีการออกหนังสือรับรอง  
ใหผูรับอนุญาตใชหนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่จะนําเขาจากหนวยงานในประเทศที่สํานักงาน   
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด ซึ่งระบุวาอาหารที่นําเขาครั้งนั้นทุกรุนไดมาตรฐาน”

ใหไว ณ วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.2547

(ลงชื่อ)          สุดารัตน  เกยุราพันธุ

                 (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนที่ 33 ก. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2547)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :   เหตผุลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี ้คอื เนือ่งจากปจจบุนัการนาํเขาอาหารบางประเภททีมี่ความเสีย่ง

อันตรายอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูบริโภค ดังนั้นเพื่อใหมีมาตรการที่สอดคลองกับระบบสากล                  
ในการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ และลดปญหาการนําเขาอาหารที่ไมเหมาะ          
ตอการบริโภค สมควรกําหนดใหผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารที่มีความเสี่ยงอันตรายเพื่อจําหนายตาม
ประเภทและชนิดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด ตองมีหนังสือรับรองมาตรฐาน
ของอาหารที่จะนาํเขาจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เปนแหลงกาํเนิด หรือสถาบันเอกชน             
ที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เปนแหลงกาํเนิดซึ่งระบุวาอาหารนั้นไดมาตรฐาน               
จงึจาํเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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(สําเนา)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2548)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

  -----------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 18 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ 2/1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

“ขอ 2/1 ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ซึ่งผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการผลิต

เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามมาตรา 6(7) ตองผานการตรวจประเมิน           

วาปฏิบัติไดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด การตรวจประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด”

ขอ 2  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนวรรคสามของขอ 5 แหงกฎกระทรวง ฉบับที ่1 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

“ในการขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ

เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามมาตรา 6(7) ใหนําความในขอ 2/1 มาใชบังคับ               

โดยอนุโลม เวนแตจะไดมีหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด”

ขอ 3  ใหยกเลกิความในวรรคสามของขอ 7 แหงกฎกระทรวง ฉบับที ่1 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ในการขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหนําความในขอ 2 และขอ 2/1  

มาใชบังคบัโดยอนุโลม”
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ขอ 4  ใหยกเลกิความในขอ 8 แหงกฎกระทรวง ฉบับที ่1 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบญัญติั

อาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ 8  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ สถานที่ ดังตอไปนี้

(1)  กรุงเทพมหานคร ใหยืน่ ณ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

หรือสถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด

(2)  จงัหวดัอืน่ ใหยืน่ ณ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ

หรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทีโ่รงงานผลติอาหารนัน้ตัง้อยู หรือสถานทีอ่ื่นตามทีเ่ลขาธกิารคณะกรรมการ

อาหารและยาประกาศกําหนด”

ใหไว ณ วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.2548

(ลงชื่อ)     สุชัย  เจริญรัตนกุล

            (นายสุชัย  เจริญรัตนกุล)

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 81 ก. วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522)
เร่ือง  กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะ และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง
----------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน(1)

ขอ 2  การผลิตน้ํามันถั่วลิสง ใหทําไดเพียงสองวิธี คือ
(1)  ธรรมชาต ิทาํโดยการบบีอัด หรือบีบอัดโดยใชความรอนและทาํใหสะอาดโดยการลาง

การตั้งไวใหตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง
(2)  ผานกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามันถั่วลิสงที่ไดจากวิธีธรรมชาติ แลวมาผานกรรมวิธี

ทําใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
ผูผลิตหรือผูนําเขาน้ํามันถั่วลิสงเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง                  

สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร(2)

ขอ 3  เมล็ดถั่วลิสงที่จะนํามาผลิตน้ํามัน  ตองมีสภาพที่เหมาะจะใชผลิตอาหาร และอยูใน
สภาพที่ใหน้ํามันซึ่งบริโภคไดโดยปราศจากอันตราย

ขอ 4  น้ํามันถั่วลิสงที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย เพื่อใชรับประทาน
หรือใชปรุงแตงในอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้

(1)  มคีาของกรด (Acid Value) คิดเปนมลิลิกรัมโปตัสเซยีมไฮดรอกไซด ตอน้าํมนั 1 กรัม
(ก)  ไดไมเกิน 4.0 สําหรับน้ํามันถั่วลิสงที่ทําโดยวิธีธรรมชาติ
(ข)  ไดไมเกิน 0.6 สําหรับน้ํามันถั่วลิสงที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี

(2)  มคีาเพอรออกไซด (Peroxide Value) คิดเปนมลิลิกรัมสมมลูย ตอน้าํมนั 1 กโิลกรัม
ไดไมเกิน 10

(3)  มคีาสปอนนฟิเคชัน่ (Saponification Value) คิดเปนมลิลิกรัมโปตัสเซยีมไฮดรอกไซด
ตอน้ํามัน 1 กรัม ได 187 ถึง 196

(4)  มีคาไอโอดีนแบบวิจน (Iodine Value, Wijs) ได 80 ถึง 106
(5) มคีวามหนาแนนสมัพทัธ (Relative Density) ที ่30/30 องศาเซลเซยีส ได 0.909 ถงึ 0.913

--------------------------------------------------------------

 (1)
 ความในขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่23 (พ.ศ.2522) ถกูยกเลกิ โดย ขอ1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่233) 

พ.ศ.2544 เร่ือง แกไขเพิม่เติมประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่23 (พ.ศ.2522) เร่ือง กาํหนดน้าํมนัถัว่ลสิงเปนอาหารควบคมุเฉพาะและกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน

วิธกีารผลติ และฉลาก สาํหรบัน้าํมนัถัว่ลสิง (118 ร.จ.  ตอนที ่82 ง. (ฉบับพเิศษ แผนกราชกจิจาฯ)  ลงวันที ่22 สงิหาคม พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว
(2)

 ความในวรรค 2 ของขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่23 (พ.ศ.2522) ถกูเพิม่เตมิโดยขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

(ฉบับที ่233) พ.ศ.2544 เร่ือง   แกไขเพิม่เติมประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่23 (พ.ศ.2522) เร่ือง  กาํหนดน้าํมนัถัว่ลสิงเปนอาหารควบคมุเฉพาะและกาํหนด     

คุณภาพหรอืมาตรฐาน วิธกีารผลติ และฉลาก สาํหรบัน้าํมนัถัว่ลสิง (118 ร.จ.  ตอนที ่82 ง. (ฉบับพเิศษ แผนกราชกจิจาฯ)  ลงวันที ่22 สงิหาคม พ.ศ.2544)
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(6)  มีดัชนีหักเห (Refractive Index) ที่ 40 องศาเซลเซียส ได 1.460 ถึง 1.465
(7)  มีน้ําและสิ่งที่ระเหยได (Water and Volatile Matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศา

เซลเซียส ไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
(8)  มีปริมาณสบู (Soap Content) ไดไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(9)  มีสารสปอนนิฟายไมได (Unsaponifiable Matter) ไดไมเกินรอยละ 1 ของน้ําหนัก

(10)  มีส่ิงอื่นที่ไมละลาย (Insoluble Impurities) ไดไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(11)  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของน้ํามันถั่วลิสง
(12)  ไมมีกลิ่นหืน

ขอ 5  น้าํมนัถัว่ลสิงทีม่นี้าํมนัอืน่หรอืไขมนัผสมอยูทีผ่ลิตเพือ่จาํหนาย นาํเขาเพือ่จาํหนาย
หรือที่จําหนาย เพื่อใชรับประทานหรือใชปรุงแตงในอาหาร ตองมี

(1)  คาของกรด (Acid Value) คิดเปนมิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม
(ก)  ไดไมเกิน 4.0 สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติผสมกับน้ํามันอื่น

หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธธีรรมชาติ
(ข)  ไดไมเกิน 0.6 สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธีผสมกับน้ํามันอื่น

หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(ค)  ไดไมเกิน 1.0 สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติผสมกับน้ํามันอื่น

หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(ง)  ไดไมเกิน 1.0 สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธีผสมกบัน้ํามันอื่น 

หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติ
(2)  คุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4(2)(7)(8)(10) และ (12)

ขอ 6  ถามีวัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives) หรือสารปนเปอน (Contaminants) ใหมีได
ตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้

ขอ 7  การใชภาชนะบรรจนุ้าํมนัถัว่ลสิง ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาดวยเรือ่ง 
ภาชนะบรรจุ(3)

ขอ 8  การแสดงฉลากของน้ํามันถั่วลิสง(3)

(1)  ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
(2)  ใหแสดงคําวา “น้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติ” หรือ “น้ํามันถั่วลิสงผานกรรมวิธี” หรือ 

“น้าํมนัถัว่ลสิงธรรมชาตผิสมน้าํมนั …..” หรือ “หรือน้าํมนัถัว่ลสิงผานกรรมวธิผีสมน้าํมนั …..” ดวยตวัอกัษร
ขนาดไมเล็กกวา 5 มิลลิเมตร ใตชื่อทางการคาของน้ํามันนั้น

(3)  ใหแสดงชนิด วิธีที่ผ ลิต และอัตราสวนของน้ํามันอื่น หรือไขมันที่ผสมในน้ํามัน
ถั่วลิสงดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 3 มิลลิเมตร ถัดจากขอความที่ตองระบุตาม (2)

(4)  ใหแสดง วนัเดอืนป ทีผ่ลิตจากโรงงานทีผ่ลิต และ วนัเดอืนปทีแ่บงบรรจ ุดวยสาํหรบั
อาหารที่นําเขามาแบงบรรจุในประเทศ

ขอ 9  น้ํามันถั่วลิสงที่ใชประโยชนอยางอื่นนอกจากใชรับประทานหรือใชปรุงแตงในอาหาร
ใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ระบุไวในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และไมตองปฏิบัติตามขอ 7 
และขอ 8 แตตองแสดงฉลากไวที่ภาชนะบรรจุวา “หามใชรับประทาน” ดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวา 
1 เซนติเมตร และในฉลากนั้นใหแสดงระหัสของครั้งที่ผลิตไวดวย
--------------------------------------------------------------

 (3) 
  ความในขอ 7 และขอ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่ 23 (พ.ศ.2522) ถกูยกเลกิ โดยขอ 3 และ 4 ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่ 233) พ.ศ.2544 เร่ือง  แกไขเพิม่เตมิประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่ 23 (พ.ศ.2522) เร่ือง กาํหนดน้าํมนัถัว่ลสิง          
เปนอาหารควบคมุเฉพาะและกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน วิธกีารผลติ และฉลาก สาํหรบัน้าํมนัถัว่ลสิง (118 ร.จ.  ตอนที ่ 82 ง. (ฉบับพเิศษ แผนกราช
กจิจาฯ)  ลงวนัที ่22 สงิหาคม พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว
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ขอ 10  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลากสําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 
ซึง่ออกใหกอนวนัทีป่ระกาศนีใ้ชบังคบั ใหยงัคงใชตอไปไดอีกสองป นบัแตวนัทีป่ระกาศนีใ้ชบังคบั(4)

ขอ 11  ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามันถั่วลิสงที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยืน่คาํ
ขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการ
ผอนผันการปฏิบัติตามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิม
ตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ(4)

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522

       บุญสม  มารติน
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.24 ตอนที่ 163 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2522)

--------------------------------------------------------------

(4) 
ความในขอ 10 และขอ 11 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522)  ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 5 ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544 เร่ือง   แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ํามัน         
ถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง (118 ร.จ.  ตอนที ่82 ง. (ฉบับพเิศษ 
แผนกราชกจิจาฯ)  ลงวันที ่22 สงิหาคม พ.ศ.2544)



บัญชีวัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives)

อันดับ ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่

ใหใชไดเปน

รอยละของน้ําหนัก

หมายเหตุ

1. ก)  เบตา-คาโรทีน (beta-carotene) -

ข)  สีดําแสด (annatto) -

ค)  เคอรคิวมิน (curcumin) -

ง)  แคนธาแซนธีน (canthaxanthine) -

จ)  เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (beta-apo-8’-carotenal) -

สี (colour) : ใหใชไดเพื่อความมุงหมายที่

จะทําใหผลิตภัณฑมีสีเหมือนธรรมชาติ

ฉ)  เมทิลและเอทิลเอสเทอรของกรดเบตา-อะโป-8’-คาโร

ทีโนอิค แอซิด (methyl and ethyl ester of beta-apo-

8’-carotenoic acid)

-

2. การแตงกลิ่น (Flavours) : ใหใชกลิ่น

สังเคราะหได ทั้งนี้วัตถุประสงคดังกลาว

จะตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และ

ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดวาเปนการ

ปดบังซอนเรนความดอยคุณภาพของ

น้ํามันถั่วลิสง หรือทําใหน้ํามันถั่วลิสงนั้น

มีคุณคาสูงกวาความเปนจริง
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อันดับ ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่

ใหใชไดเปน

รอยละของน้ําหนัก

หมายเหตุ

3. อีมัลซิไฟเออร (emulsifiers) ก)  โมโนและไดกลีเซอไรดของกรดไขมัน (mono and

diglycerides of fatty acid)

2

ข)  โมโนและไดกลีเซอไรดของกรดไขมัน (mono and

diglycerides of fatty acid) ซึ่งทําใหเปนเอสเทอร

ดวยกรดตอไปนี้ อะซีติค (acetic) ทารทาริค (tartaric)

ซิตริค (citric) อะซีติล ทารทาริค (acetyl tartaric)

แลคติค (lactic) รวมทั้งเกลือโซเดียมและเกลือคัลเซียม
ของกรดขางตนจะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไดไมเกิน

รอยละ 2 ของน้ําหนัก

2 อีมัลซิไฟเออรตาม (ข) ถึง (ฎ)

จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

รวมกันไดไมเกินรอยละ 2

ของน้ําหนัก

ค)  เลซีธินและองคประกอบของเลซีธิน (lecithins and

components of commercial lecithin)

2

ง)  โพลีกลีเซอรอลเอสเทอรของกรดไขมัน (polyglycerol

esters of fatty acid)

2

จ)  เอสเทอรของกรดไขมันกับโพลีอัลกอฮอลที่มิใชกลีเซอรอล

(esters of fatty acid with polyalcohols other than

glycerol) ดังตอไปนี้

2
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อันดับ ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่

ใหใชไดเปน

รอยละของน้ําหนัก

หมายเหตุ

ซอรบิแทน โมโนพัลมิเตท (sorbitan monopalmitate)
ซอรบิแทน โมโนสเตียเรท (sorbitan monostearate)
ซอรบิแทน ไตรสเตียเรท (sorbitan tristearate)
จะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไดไมเกินรอยละ 2
ของน้ําหนัก

ฉ)  โพรพีลีนกลัยคอลเอสเทอรของกรดไขมัน (1,2-
propylene glycol esters of fatty acid)

2

ช)  ซูโครสเอสเทอรของกรดไขมัน รวมทั้งซูโครกลีเซอรไรด
(sucrose esters of fatty acid) including sucroglyceride)

2

ซ)  กรดสเตียริลแลคทิลลิคและเกลือคัลเซียมของกรดนี้
(stearyl lactylic acid and its calcium salts)

2

ฌ) โพลีกลีเซอรอลเอสเทอรของกรดริซิโนเลอิคที่ถูกอินเตอร
เอสเทอริไฟด (polyglycerol esters of interesterified
ricinoleic acid)

2

ญ) โพลีออกซีเอธีลีน (20) ซอรบิแทนโมโนโอลีเอท
(polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate)

2

ฏ)  โพลีออกซีเอธีลีน (20) ซอรบิแทนโมโนสเตียเรท
(polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate)

2
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อันดับ ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่

ใหใชไดเปน

รอยละของน้ําหนัก

หมายเหตุ

4. วัตถุกันหืน (anti oxidants) ก)  โพรพิล ออคติล และโดเดซิล แกลเลท (propyl, octyl
and dodecyl gallates)

0.01 จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.01
ของน้ําหนัก

ข)  บิวทิเลเตด ไฮดรอกซีโทลูอีน
(butylated hydroxytoluene, BHT)
บิวทิเลเตด ไฮดรอกซีอะนีโซล
(butylated hydroxyanisole, BHA)

0.02 จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.02
ของน้ําหนัก

ค)  สารพวกแกลเลท (gallates) รวมกับ BHA หรือ BHT
      หรือรวมทั้งสองอยางใชรวมกัน

0.02
แตจะใชแกลเลทได
ไมเกินรอยละ 0.01

ของน้ําหนัก
ง)  แอสคอรบิลพัลมิเตท

(ascorbyl palmitate)
0.02

จ)  แอสคอรบิลสเตียเรท
(ascorbyl stearate)

0.02

วัตถุกันหืนตาม (ง) และ (จ)
จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.02
ของน้ําหนัก

ฉ)  โทโคเฟอรอลสชนิดธรรมชาติและชนิดสังเคราะห
(natural and synthetic tocopherols)

0.02

ช)  ไดลอริล ไธโอไดโพรพิโอเนท
(dilauryl thiodipropionate)

0.02
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อันดับ ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่

ใหใชไดเปน

รอยละของน้ําหนัก

หมายเหตุ

5. สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน

(antioxidant synergists)

ก)  กรดซิตริคและโซเดียมซิเตรท

(citric acid and sodium citrate)

-

ข)  ไอโซโพรพิลซิเตรท

(isopropyl citrate)

0.01 สารเสริมฤทธิ์ วัตถุกันหืน

ตามขอ (ข) (ค) และ (ง)

จะใชอยางใดอยางหนึ่ง

    หรือรวมกันไดไมเกินรอยละ

0.01 ของน้ําหนัก

ค)  กรดฟอสฟอริค (phosphoric acid) 0.01

ง)  โมโนกลีเซอไรดซิเตรท (monoglyceride citrate) 0.01

6. วัตถุกันฟอง

(antifoaming agents)

ไดเมทิลโพลีซิลอคเซน (dimethyl polysiloxane) อยางเดียว

หรือผสมกับซิลิคอนไดออกไซด (silicon dioxide)

0.001

7. วัตถุกันตกผลึก

(crystallization inhibitors)

ออกซีสเตียริน (oxystearin) 0.125
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บัญชีสารปนเปอน (Contaminants)

อันดับ สารปนเปอน
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได

เปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัม
หมายเหตุ

1. น้ํามันแร (mineral oil) ไมมี

2. ปริมาณเหล็ก       :  ในน้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติและในน้ํามันถั่วลิสงผสม 5.0

     ในน้ํามันถั่วลิสงผานกรรมวิธี 2.5

3. ปริมาณทองแดง  :  ในน้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติและในน้ํามันถั่วลิสงผสม 0.4

                             ในน้ํามันถั่วลิสงผานกรรมวิธี 0.1

4. ปริมาณตะกั่ว 0.1

5. ปริมาณสารหนู 0.1

6. ปริมาณอาฟลาทอกซิน (aflatoxin) ไมเกิน 20 ไมโครกรัม ตอ 1 กิโลกรัม

(ไมเกิน 20 สวนในพันลานสวน)

7. ปริมาณไซโคลโพรพีนอย แฟตตี้ แอซิด

(cyclopropenoid fatty acid)

ไมเกินรอยละ 0.4 โดยน้ําหนัก
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523)
เร่ือง  แปงขาวกลอง

-----------------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหแปงขาวกลองเปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 2  การแสดงฉลากของแปงขาวกลอง ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย

เร่ือง ฉลาก และตองมีคําวา “อยาใชเลี้ยงทารกแทนนม” ดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวา 5 มิลลิเมตร 
และตองมีสีตัดกับสีของพื้นฉลากไวใตคําวา “แปงขาวกลอง”

ขอ 3  ในฉลากตองไมมีรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ อันอาจทําใหเขาใจวา
นําไปใชเลี้ยงทารกแทนนมได

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2523

     บุญสม  มารติน
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.15 ตอนที่ 11 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2523)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524)
เร่ือง  น้ํามันปาลม

-----------------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(7) และ (10) แหงพระราช

บัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหน้ํามันปาลมที่ไดจากผลของตนปาลมที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา อีเลอีส กีนีเอ็นซิส 

(Elaeis guineensis) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน(1)

น้ํามันปาลมตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงน้ํามันปาลมที่จะตองนําไปผานกระบวนการเพื่อให
เหมาะสมกอนการบริโภค ซึ่งจะตองแสดงวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนวามิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการบริโภค(2)

ขอ 2  น้ํามันปาลมแบงออกได ดังตอไปนี้
(1)  น้ํามันปาลมจากเนื้อปาลม (Palm oil)
(2)  น้ํามันปาลมโอลีอินจากเนื้อปาลม (Palm olein)
(3)  น้ํามันปาลมสเตียรินจากเนื้อปาลม (Palm stearin)
(4)  น้ํามันปาลมจากเมล็ดปาลม (Palm kernel oil)
(5)  น้ํามันปาลมโอลีอินจากเมล็ดปาลม (Palm kernel olein)
(6)  น้ํามันปาลมสเตียรินจากเมล็ดปาลม  (Palm kernel stearin)

ขอ 3  การผลิตน้ํามันปาลมใหทําได ดังนี้
(1)  วิธีธรรมชาติ ทําโดยการบีบอัดหรือบีบอัดโดยใชความรอนหรือวิธีธรรมชาติอ่ืน

ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาทําใหสะอาดโดยการลาง 
การตั้งไวใหตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง

(2)  วิธีผานกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามันปาลมที่ไดจากธรรมชาติหรือที่ไดจากการสกัดดวย
สารละลายตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาผานกรรมวิธี 
ทําใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

(3)  วิธีอ่ืนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูผลิตหรอืผูนาํเขาน้าํมนัปาลมเพือ่จาํหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร(3)

ขอ 4  น้ํามันปาลมตามขอ 2(1)(2) และ (3) ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือ
ที่จําหนาย เพื่อใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้

(1)  มีคาของกรด  (Acid value) ไมเกิน 10 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอ
น้ํามัน 1 กรัม สําหรับน้ํามันปาลมที่ทําโดยวิธีธรรมชาติ และไมเกิน 0.6 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด 
ตอน้ําหนัก 1 กรัม สําหรับน้ํามันปาลมที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี

(2)  มคีาเพอรออกไซด (Peroxide value) ไมเกนิ 10 มลิลิกรัมสมมลูยเพอรออกไซด
ออกซิเจน ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม
--------------------------------------------------------------

 (1) 
 ความในขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบับที ่56 (พ.ศ.2524) ถกูยกเลกิ โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

(ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544 เร่ือง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ํามันปาลม   (118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง .
(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว

(2) 
 ความในวรรค 2 ของขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบับที ่56 (พ.ศ.2524) ถกูเพิม่เตมิโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

(ฉบับที ่184) พ.ศ.2542  เร่ือง น้าํมนัปาลม (ฉบับที ่2) (116 ร.จ. ตอนที่ 41 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542)
(3)  

 ความในวรรค 2 ของขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบับที ่56 (พ.ศ.2524) ถกูเพิม่เตมิโดยขอ 2 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบับที ่234) พ.ศ.2544  2544 เร่ือง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ํามันปาลม (118 ร.จ. 
ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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 (3)  มสีวนประกอบของกรดไขมนัเปนรอยละของกรดไขมนัทัง้หมด โดยใชวธิี
กาซลิควิดโครมาโตกราฟฟ หรือ จี แอล ซี (Gas Liquid Chromatography หรือ G L C) ดังนี้

กรดลอริค (Lauric acid)            ไมเกิน 1.2
กรดไมริสติค (Myristic acid)        ระหวาง 0.5 ถึง 5.9
กรดปาลมมิติค (Palmitic acid)       ระหวาง 32 ถึง 59
กรดปาลมมิโตลีอิค (Palmitoleic acid) ไมเกิน 0.6
กรดสเตียริค (Stearic acid)         ระหวาง 1.5 ถึง 8.0
กรดโอลีอิค (Oleic acid)            ระหวาง 27 ถึง 52.0
กรดไลโนลีอิค (Linoleic acid)       ระหวาง 5.0 ถึง 14
กรดไลโนลีนิค (Linolenic acid)      ไมเกิน 1.5
กรดอราซิดิค (Arachidic acid)       ไมเกิน 1.0

(4)  มีคาสปอนิฟเคชั่น (Saponification value) ระหวาง 190 ถึง 209 มิลลิกรัม
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม

(5)  มีคาไอโอดีนแบบวิจส (Iodine value, Wijs) ดังนี้
(ก)  ระหวาง 50 - 56 สําหรับน้ํามันปาลมจากเนื้อปาลม
(ข)  ไมนอยกวา 55 สําหรับน้ํามันปาลมโอลีอินจากเนื้อปาลม
(ค)  ไมเกิน 48 สําหรับน้ํามันปาลมสเตียรินจากเนื้อปาลม

(6)  มสีารทีส่ปอนฟิายไมได (Unsaponifiable matter) ไมเกนิรอยละ 1.2 ของน้าํหนกั
(7)  มีส่ิงที่ระเหยได (Volatile matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ไมเกิน

รอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
(8)  มีปริมาณสบู (Soap content) ไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(9)  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของน้ํามันปาลมจากเนื้อปาลม

(10)  มีส่ิงอื่นที่ไมละลาย (Insoluble impurities) ไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(11)  มีปริมาณคาโรทีนอยทั้งหมด คํานวณเปนเบตา-คาโรทีน ไมนอยกวา 500 

มิลลิกรัม ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม และไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม สําหรับน้ํามันปาลมที่ทํา
โดยวิธีธรรมชาติ

(12)  ไมมีกลิ่นหืน
(13)  ไมมีน้ํามันแร
น้ํามันปาลมที่ผลิตตามวิธีอ่ืนในขอ 3(3) ใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพหรือ

มาตรฐาน  (3)(4)(5)(6)(9) และ (11) แตตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐานตามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ขอ 5  น้ํามันปาลมตามขอ 2(4)(5) และ (6) ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นาํเขาเพื่อจําหนาย หรือ
ที่จําหนาย เพื่อใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้

(1)  มคีาของกรด (Acid value) ไมเกนิ 0.6 มลิลิกรัม โปแตสเซยีมไฮดรอกไซด ตอน้าํมนั
1 กรัม สําหรับน้ํามันปาลมที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี

(2)  มีคาเพอรออกไซด (Peroxide value) ไมเกิน 10 มิลลิกรัมสมมูลยเพอรออกไซด
ออกซิเจน ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม
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(3)  มีสวนประกอบของกรดไขมันเปนรอยละของกรดไขมันทั้งหมดโดยใชวิธีกาซลิควิด
โครมาโตกราฟฟ หรือ จี แอล ซี (Gas Liquid Chromatography) หรือ G L C) ดังนี้ เวนแตน้ํามันปาลม       
โอลีอินจากเมล็ดปาลมและน้ํามันปาลมสเตียรินจากเมล็ดปาลม ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรดคาโปรอิค (Caproic acid)    ไมเกิน 0.5
กรดคาปรีลิค (Caprylic acid)    ระหวาง 2.4 ถึง 6.2
กรดคาปริค (Capric acid)       ระหวาง 2.6 ถึง 7.0
กรดลอลิค (Lauric acid)        ระหวาง 41 ถึง 55
กรดไมริสติค (Myristic acid)    ระหวาง 14 ถึง 20
กรดปาลมมิติค (Palmitic acid)   ระหวาง 6.5 ถึง 11
กรดสเตียริค (Stearic acid)     ระหวาง 1.3 ถึง 3.5
กรดโอลีอิค (Oleic acid)        ระหวาง 10 ถึง 23
กรดไลโนลีอิค (Linoleic acid)   ระหวาง 0.7 ถึง 5.4

(4)  มีคาสปอนิฟเคชั่น (Saponification value) ระหวาง 230 ถึง 254 มิลลิกรัม
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม

(5)  มีคาไอโอดีนแบบวิจส (Iodine value, Wijs) ระหวาง 13 ถึง 23 เวนแตน้ํามันปาลม
โอลีอินจากเมล็ดปาลม และน้ํามันปาลมสเตียรินจากเมล็ดปาลม ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(6)  มีสารที่สปอนิฟายไมได (Unsaponifiable matter) ไมเกินรอยละ 1 ของน้ําหนัก
(7)  มีส่ิงที่ระเหยได (Volatile matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ไมเกินรอยละ 0.2 

ของน้ําหนัก
(8)  มีปริมาณสบู (Soap content) ไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(9)  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของน้ํามันปาลมจากเมล็ดปาลม

(10)  มีส่ิงอื่นที่ไมละลาย (Insoluble impurities) ไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(11)  ไมมีกลิ่นหืน
(12)  ไมมีน้ํามันแร
น้าํมนัปาลมทีผ่ลิตตามวธิอ่ืีนในขอ 3(3) ใหไดรับการยกเวนไมตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐาน

ตาม (3)(4)(5)(6) และ (9) แตตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน     
คณะกรรมการอาหารและยา

ขอ 6  น้าํมนัปาลมทีใ่ชวตัถเุจอืปนอาหาร (Food additives) หรือทีม่สีารปนเปอน (Contaminants) 
ตองใชหรือมีไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้เทานั้น

ขอ 7 (4)

ขอ 8  ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ํามันปาลมที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ

ขอ 9  การแสดงฉลากของน้ํามันปาลมที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
--------------------------------------------------------------

 (4) 
 ความในขอ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบับที ่56 (พ.ศ.2524) ถกูยกเลกิ โดยขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่184) 

พ.ศ.2542  เร่ือง น้าํมนัปาลม (ฉบับที ่2) (116 ร.จ. ตอนที ่41 ง. (ฉบับพเิศษ แผนกราชกจิจาฯ) ลงวันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ.2542)  โดยไมมกีารเพิม่ขอความใด  ๆเขามา

แทนขอความทีถ่กูยกเลกิ
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ขอ 10  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ํามันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524 ซึ่งออกให
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (5)

ขอ 11  ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามันปาลมที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยืน่คาํ
ขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับ            
การผอนผนัการปฏบัิติตามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นบัแตวนัทีป่ระกาศนีใ้ชบังคบั และใหใชฉลากเดมิ
ตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (5)

ประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่ 22 (พ.ศ.2522) เร่ือง กาํหนดน้าํมนัและไขมนัเปนอาหารควบคมุเฉพาะ
และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันและไขมัน เวนแตเฉพาะสวนที่เกี่ยว
กับน้ํามันปาลมจากเนื้อปาลมตามขอ  2(1)(2) หรือ (3) หรือน้ํามันปาลมจากเมล็ดปาลมตามขอ 2(4)(5)
หรือ (6) ใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว
มาดําเนินการแกไขตํารับอาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524

       ทองหยด จิตตวีระ
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(98 ร.จ.825 ตอนที่ 46 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2524)

--------------------------------------------------------------

 (5)  
ความในขอ 10 และ ขอ 11 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบับที ่56 (พ.ศ.2524) ถกูเพิม่เตมิโดยขอ 3 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับที ่234) พ.ศ.2544  เร่ือง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ํามันปาลม (118 ร.จ. ตอนที่ 

82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524)
เร่ือง  น้ํามันมะพราว

-----------------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (1)(2)(4)(5)(7) และ (10) แหงพระราช

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหน้าํมนัมะพราวทีไ่ดจากเนือ้ของมะพราวทีม่ชีือ่ทางวทิยาศาสตรวา โคคอส นวิซเิฟอรา

(Cocos nucifera) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (1)

ขอ 2  การผลิตน้ํามันมะพราวใหทําไดดังนี้
(1)  วิธีธรรมชาติ ทําโดยการบีบอัดหรือโดยใชความรอนหรือวิธีธรรมชาติอ่ืน ตามที่ได

รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาทําใหสะอาดโดยการลาง การตั้งไว
ใหตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง

(2)  วิธีผานกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามันมะพราวที่ไดจากวิธีธรรมชาติ หรือที่ไดจากการ
สกัดดวยสารละลาย ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาผาน
กรรมวิธีทําใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

(3)  วิธีอ่ืนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูผลิตหรือผูนําเขาน้ํามันมะพราวเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง              

สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (2)

ขอ 3  น้าํมนัมะพราวทีผ่ลิตเพือ่จาํหนาย นาํเขาเพือ่จาํหนาย หรือทีจ่าํหนาย เพือ่ใชรับประทาน
หรือใชปรุงแตงอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้

(1)  มคีาของกรด (Acid value) ไมเกนิ 4.0 มลิลิกรัม โพแทสเซยีมไฮดรอกไซด ตอน้าํมนั
1 กรัม สําหรับน้ํามันมะพราวที่ทําโดยวิธีธรรมชาติ และไมเกิน 0.6 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด      
ตอน้ํามัน 1 กรัม สําหรับน้ํามันมะพราวที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี

(2)  มีคาเพอรออกไซด  (Peroxide value) ไมเกิน 10.0 มิลลิกรัมสมมูลยเพอรออกไซด
ออกซิเจน ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม

(3)  มีสวนประกอบของกรดไขมันเปนรอยละของกรดไขมันทั้งหมด โดยใชวิธีกาซลิควิด
โครมาโตกราฟฟ หรือ จี แอล ซี (Gas Liquid Chromatography หรือ G L C) ดังนี้

กรดคาโปรอิค (Caproic acid)      ไมเกิน 1.2
กรดคาปรีลิค  (Caprylic acid)     ระหวาง 3.4 ถึง 15
กรดคาปริค   (Capric acid)       ระหวาง 3.2 ถึง 15
กรดลอริค    (Lauric acid)       ระหวาง 41 ถึง 56
กรดไมริสติค  (Myristic acid)     ระหวาง 13 ถึง 23
กรดปาลมมิติค (Palmitic acid)     ระหวาง 4.2 ถึง 12
กรดสเตียริค  (Stearic acid)      ระหวาง 1.0 ถึง 4.7
กรดโอลีอิค (Oleic acid)        ระหวาง 3.4 ถึง 12
กรดไลโนลีอิค (Linoleic acid)     ระหวาง 0.9 ถึง 3.7

(4)  มีคาสปอนิฟเคชั่น (Saponification value) ระหวาง 248 ถึง 265 มิลลิกรัม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม
--------------------------------------------------------------

 (1) ความในขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่57) พ.ศ.2524 ถกูยกเลกิ โดยชอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบับที ่ 235) พ.ศ.2544 เร่ือง แกไขเพิม่เตมิประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่ 57 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้าํมนัมะพราว (118 ร.จ. ตอนที ่ 82 ง.                
(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว

(2) ความวรรค 2 ของขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 57) พ.ศ.2524 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544 เร่ือง  แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ํามันมะพราว 
(118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(5)  มีคาไอโอดีนแบบวิจส (Iodine value, Wijs) ระหวาง 6 ถึง 11
(6)  มีสารที่สปอนิฟายไมได (Unsaponifiable matter) ไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
(7)  มีส่ิงที่ระเหยได (Volatile matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ไมเกินรอยละ 0.2

ของน้ําหนัก
(8)  มีปริมาณสบู (Soap content) ไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(9)  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะสําหรับน้ํามันมะพราว

(10)  มีส่ิงอื่นที่ไมละลาย (Insoluble impurities) ไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(11)  ไมมีกลิ่นหืน
(12)  ไมมีน้ํามันแร
น้ํามันมะพราวที่ผลิตตามวิธีอ่ืนในขอ 2(3) ใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพหรือ

มาตรฐานตาม (3)(4)(5)(6) และ (9) แตตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐานตามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ขอ 4  น้ํามันมะพราวที่ใชวัตถุเจือปนอาหาร  (Food additives)  หรือที่มีสารปนเปอน
(Contaminants) ตองใชหรือมีไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้เทานั้น

ขอ 5  น้ํามันมะพราวที่ใชประโยชนอยางอื่นนอกจากใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร
ใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอกําหนดที่ระบุไวในขอ 3 และขอ 4 แตตองแสดง
ฉลากไวที่ภาชนะบรรจุวา "หามใชรับประทาน" ดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวา 1 เซนติเมตร ในกรอบ
พื้นสีขาว และในฉลากนั้นใหแสดงเครื่องหมายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกใหไวดวย

ขอ 6  ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ํามันมะพราวที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ

ขอ 7  การแสดงฉลากของน้ํามันมะพราวที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร  ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก

ขอ 8  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ํามันมะพราว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524 ซึ่งออก
ใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ(3)

ขอ 9  ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามันมะพราวที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยืน่คาํ
ขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการ
ผอนผันการปฏิบัติตามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิม
ตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (3)

ประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่22 (พ.ศ.2522) เร่ือง กาํหนดน้าํมนัและไขมนัเปนอาหารควบคมุเฉพาะ
และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันและไขมัน เวนแตเฉพาะสวนที่เกี่ยว
กับน้ํามันมะพราวอยางเดยีว ใหผูทีไ่ดรับใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณ
สุขฉบบัดังกลาวมาดาํเนนิการแกไขตาํรับอาหารใหมรีายละเอยีดถกูตองตามประกาศฉบบันี ้ภายในเกาสบิวนันบั
แตวนัทีป่ระกาศนีใ้ชบังคบั

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 ประกาศ ณ วนัที่  20  มกราคม  พ.ศ.2524

           ทองหยด  จิตตวีระ
                                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(98 ร.จ.823 ตอนที่ 46 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2524)
--------------------------------------------------------------

 (3) ความในขอ 8 และขอ 9 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 57) พ.ศ.2524 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 3 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544 เร่ือง   แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ํามันมะพราว 
(118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) 
เร่ือง  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ 
----------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (1)(2) และ (6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลิก 
(1)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ําบริโภคและ 

เครื่องดื่มเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไข วิธีการผลิต และฉลาก       
ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 

(2)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2523) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2523 

ขอ 2  ใหน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (1) 
ขอ 3  น้ําบริโภคตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

(1)  คุณสมบัติทางฟสิกส 
(ก)  สี ตองไมเกิน 20 ฮาเซนยูนิต 
(ข)  กลิ่น ตองไมมีกลิ่น แตไมรวมถึงกลิ่นคลอรีน 
(ค)  ความขุน ตองไมเกิน 5.0 ซิลิกาสเกล 
(ง)  คาความเปนกรด-ดาง ตองอยูระหวาง 6.5 ถึง 8.5 

(2)  คุณสมบัติทางเคมี 
(ก)  ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) ไมเกิน 500.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ข)  ความกระดางทั้งหมด โดยคํานวณเปนแคลเซี่ยมคารบอเนต ไมเกิน 100.0  

มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ค)  สารหนู ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ง)  แบเรียม ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(จ)  แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (2) 

(ฉ)  คลอไรด โดยคํานวณเปนคลอรีน ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ช)  โครเมียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ซ)  ทองแดง ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ฌ)  เหล็ก  ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (3) 
(ญ)  ตะกั่ว  ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (3) 

(ฎ)  แมงกานีส ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ฏ)  ปรอท ไมเกิน 0.002 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ฐ)  ไนเตรท โดยคํานวณเปนไนโตรเจน ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ฑ)  พีนอล ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ฒ)  ซีลีเนยีม ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

-------------------------------------------------------------- 

 (1)
 ความในขอ 2 ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่61) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547 เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 5) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ.2548) และใชขอความใหมแทนแลว 

(2) ความใน (จ) ขอ 3(2) ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) (107 ร.จ.3041 ตอนที่ 61 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 
2 เมษายน พ.ศ.2534) และใชขอความใหมแทนแลว
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(ณ)  เงิน ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ด)  ซัลเฟต ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ต)  สังกะสี ไมเกิน 5.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
(ถ)  ฟลูออไรด โดยคํานวณเปนฟลูออรีน ไมเกิน 0.7 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร(6) 
(ท)  อะลูมิเนียม ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (4) 
(ธ)  เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร  (4) 
(น)  ไซยาไนด  ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (4) 

 (3)  คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย 
(ก)  ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอนํ้าบริโภค 100 มิลลิลิตร  

โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)       
(ข)  ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล 
(ค)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

ขอ 4  ภาชนะบรรจุท่ีใชบรรจุนํ้าบริโภค ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 
เร่ือง ภาชนะบรรจุ และจะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย 

(1)  เปนภาชนะบรรจุที่ตองมีฝาหรือจุกปด เมื่อใชบรรจุจะตองปดผนึกหรือผนึกโดยรอบ 
ระหวางฝาหรือจุกกับขวดหรือภาชนะบรรจุ 

(2)  เปนภาชนะบรรจุที่ปดผนึกซึ่งไมใชภาชนะบรรจุตาม (1)  
ส่ิงที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตองมีลักษณะที่เมื่อ

เปดใชทําใหส่ิงที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกหรือภาชนะบรรจุนั้นเสียไป 
ขอ 5  การแสดงฉลากของน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ใหปฏิบัติตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก เวนแตการแสดงขอความตามขอ 3(11) ของประกาศกระทรวง     
สาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เร่ือง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (5) 

ประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ําบริโภคและเครื่องดื่มเปนอาหาร
ควบคุมเฉพาะ และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไข วิธีการผลิต และฉลาก  ลงวันที่ 13 กันยายน 
2522  ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2523) เร่ือง แกไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2523 และใหผูที่ไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว มาดําเนินการแกไขตํารับ
อาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 

ส. พร้ิงพวงแกว 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(98 ร.จ. 52 ตอนที ่157 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวนัที ่24 กันยายน พ.ศ.2524) 
-------------------------------------------------------------- 

 (4)
 ความใน (ท) (ธ) และ (น) ของ ขอ 3 (2) ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524  ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 3 

ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) (107 ร.จ.3041 ตอนที่ 61 
(แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534) 

(5) ความในขอ 5 ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง          
สาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4) (119 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2545) และใชความใหมแทนแลว 

(6) ความใน (ถ) ของ (2) ของขอ 3 ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 6) (127 ร.จ. ตอนที่ 67 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ.2553)  
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 (สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527)
เร่ือง  น้ําแข็ง

-----------------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ําแข็งเปน

อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิต เพื่อจําหนาย
หรือจําหนาย กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา และฉลาก 
ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522

ขอ 2  ใหน้ําแข็ง เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน(1)

ขอ 3  การผลติน้าํแขง็เพือ่จาํหนายทีม่วีตัถปุระสงคใหใชรับประทาน ตองใชน้าํสะอาดทีม่มีาตรฐาน
ดังตอไปนี้

(1)  คุณสมบัติทางฟสิกส
(ก)  สี ตองไมเกิน 20 อาเซนยูนิต
(ข)  กลิ่น ตองไมมีกลิ่น แตไมรวมถึงกลิ่นคลอรีน
(ค)  ความขุน ตองไมเกิน 5.0 ซิลิกาสเกล
(ง)  คาความเปนกรด-ดาง ตองอยูระหวาง 6.5 ถึง 8.5

(2)  คุณสมบัติทางเคมี
(ก)  ปริมาณสารทัง้หมด (Total Solid) ไมเกนิ 500.0 มลิลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 ลิตร
(ข)  ความกระดางทั้งหมด โดยคํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนตไมเกิน 100.0

มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ค)  สารหนู ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ง)  แบเรียม ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(จ)  แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(2)

(ฉ)  คลอไรด โดยคาํนวณเปนคลอรนี ไมเกนิ 250.0 มลิลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 ลิตร
(ช)  โครเมียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ซ)  ทองแดง ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฌ)  เหล็ก  ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(3)

(ญ)  ตะกั่ว  ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(3)

(ฎ)  แมงกานีส ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฎ)  ปรอท ไมเกิน 0.002 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฐ)  ไนเตรท โดยคํานวณเปนไนโตรเจน ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฑ)  ฟนอล ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฒ)  ซีลีเนียม ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ณ)  เงิน ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ด)  ซัลเฟต ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ต)  สังกะสี ไมเกิน 5.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร

--------------------------------------------------------------
 (1) 

 ความในขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงประกาศกระทรวง                  
สาธารณสุข (ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547 เร่ือง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 4) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ.2548) และใชขอความใหมแทนแลว

(2) 
 ความใน (จ)  (2) ขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่78 พ.ศ.2527  ถกูยกเลกิโดยขอ 1 ของประกาศฯ ฉบับที ่137

(พ.ศ.2534) (108 ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534) และใชขอความใหมแทนแลว
(3)  

ความใน (ฌ) และ (ญ) (2) ขอ3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่78 พ.ศ.2527 ถกูยกเลกิโดยขอ 2 ของประกาศฯ 
ฉบับที ่ 137 เร่ือง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2534) (108 ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534) และใชความใหมแทนแลว
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(ถ)  ฟลอูอไรด โดยคาํนวณเปนฟลอูอรีน ไมเกนิ 1.5 มลิลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 ลิตร
(ท)  คลอรีนตกคาง ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ธ)  อะลูมิเนียม  ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(4)

(น)  เอบเีอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกนิ 0.2 มลิลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 ลิตร(4)

(บ)  ไซยาไนด ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(4)

 (3)  คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย
(ก)  ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอน้ําสะอาด 100 มิลลิลิตร

โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(ข)  ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
(ค)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

ขอ 4  น้าํแขง็ตามขอ 3 ตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐานตามมาตรฐานของน้าํสะอาด และไมมี
ส่ิงหนึ่งสิ่งใดปนเปอนอยูในน้ําแข็งนั้น

ขอ 5  กรรมวิธีการผลิตน้ําแข็งตามขอ 3 ใหใชวิธีที่จะปองกันมิใหส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่อยูภายนอก
เขาไปปนเปอนกับน้ําสะอาดที่ใชในระหวางที่ทําการผลิต

ขอ 6  ทอสงน้ํา ซองน้ําแข็ง และเครื่องใชในการผลิตที่สัมผัสกับน้ําสะอาดหรือน้ําแข็ง จะตอง
ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษ ทนทาน และมีลักษณะที่งายตอการทําความสะอาด

ขอ 7  พื้นผิวของทอสงน้ํา ซองน้ําแข็ง และเครื่องใชในการผลิตที่สัมผัสกับ น้ําสะอาดหรือ
น้ําแข็งตองสะอาด และไมมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดปนเปอนอยูในระหวางที่ทําการผลิต

ขอ 8  การผลติน้าํแขง็เพือ่จาํหนายทีม่วีตัถปุระสงคใหใชประโยชนอ่ืนนอกจากใหใชรับประทาน
ตองใชน้าํสะอาดทีม่มีาตรฐานตามขอ 3 และจะเตมิสารอ่ืนทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเหน็ชอบดวยกไ็ด

การผลิตน้ําแข็งตามวรรคหนึ่ง จะทําตามกรรมวิธีการผลิตน้ําแข็งที่กําหนดไวในขอ 5
หรือทําตามกรรมวิธีการผลิตอื่นก็ได แตทอสงน้ํา ซองน้ําแข็ง และเครื่องใชในการผลิตที่สัมผัสกับน้ําสะอาด
หรือน้ําแข็ง ตองเปนไปตามขอ 6 และขอ 7

ขอ 9  น้ําที่ใชในการทําความสะอาดทอสงน้ํา ซองน้ําแข็ง เครื่องใชในการผลิตที่สัมผัสกับ
น้ําสะอาดหรือน้ําแข็ง และภาชนะบรรจุ ตองใชน้ําที่มีมาตรฐานเชนเดยีวกับน้ําที่ใชผลิตน้ําแข็ง

การถอดน้าํแขง็ออกจากซองน้าํแขง็นัน้ ตองใชน้าํทีม่มีาตรฐานเชนเดยีวกบัน้าํทีใ่ชผลิตน้าํแขง็
ขอ 10  ในการเก็บรักษาน้ําแข็งหามมิใหใชแกลบ ข้ีเลื่อย กระสอบ กาบมะพราว เสื่อ หรือวัสดุ

อยางอื่นในทํานองเดียวกันปกคลุมหรือหอหุมน้ําแข็ง
ขอ 11  สถานที่เก็บรักษาน้ําแข็งตามขอ 3 เพื่อจําหนายหรือที่จําหนาย ตอง

(1)  สะอาดและมีระดับสูงกวาทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ําแข็ง
(2)  ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษและเปนวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาดไดงาย
(3)  มีลักษณะที่งายตอการทําความสะอาด และมีลักษณะปกปดที่ปองกันมิให

ส่ิงหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปอนน้ําแข็งได
ขอ 12  ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ําแข็งตามขอ 3 เพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตอง

(1)  สะอาดและไมมสีารออกมาปนเปอนกบัน้าํแขง็ในปรมิาณทีอ่าจเปนอนัตรายตอสุขภาพ
(2)  ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษและเปนวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาดไดงาย
(3)  มีลักษณะที่งายตอการทําความสะอาดและมีลักษณะปกปดที่ปองกันมิใหส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใดจากภายนอกปนเปอนน้ําแข็งได
(4)  ไมเคยใชบรรจุผลิตภัณฑอ่ืนนอกจากน้ําแข็ง และไมมีรูปรอยประดิษฐ หรือ

ขอความใดที่แสดงวาเปนภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุส่ิงของอื่น
ในกรณีที่ใชยานพาหนะในลักษณะเปนภาชนะบรรจุดวย ยานพาหนะที่ใชเปนภาชนะ

บรรจุนั้นจะตองเปนไปตาม (1)(2) และ (3)
--------------------------------------------------------------

 (4)  
ความใน (ธ)(น) และ (บ) (2) ขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 3 ของ

ประกาศฯ ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เร่ือง น้ําแข็ง (ฉบับที่2) (108 ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534)
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ขอ 13  การแสดงฉลากของน้ําแข็ง ใหปฏิบัติดังนี้  (5)

(1)  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก ยกเวนขอ 3 และ
ขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เร่ือง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ.2543 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่252) พ.ศ.2545 เร่ือง ฉลาก (ฉบับที ่2)
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ใหปฏิบัติตามประกาศนี้

(2)  ฉลากของน้ําแข็งที่จําหนายตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทยแตจะมี
ภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้

(2.1)  ชื่ออาหาร (ถามี)
(2.2)  เลขสารบบอาหาร
(2.3)  ขอความวา “น้ําแข็งใชรับประทานได” ดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน
(2.4)  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับน้ําแข็งที่ผลิตในประเทศ

ชื่อและที่ต้ังของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับน้ําแข็งนําเขา แลวแตกรณี ทั้งนี้สําหรับน้ําแข็งที่ผลิตใน
ประเทศอาจแสดงชื่อและที่ต้ังสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได

(2.5)  น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
(3)  ฉลากของน้ําแข็งที่มิไดจําหนายตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทย 

เวนแตน้ําแข็งที่นําเขาอาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษก็ได และอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(3.1)  ชื่ออาหาร (ถามี)
(3.2)  ขอความวา “น้ําแข็งใชรับประทานได” ดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน หรือ

“น้ําแข็งใชรับประทานไมได” ดวยตัวอักษรสีแดง แลวแตกรณี
(3.3)  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับน้ําแข็งที่ผลิตในประเทศ

ชื่อและที่ต้ังของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับน้ําแข็งนําเขา แลวแตกรณี ทั้งนี้สําหรับน้ําแข็งที่ผลิตใน
ประเทศอาจแสดงชื่อและที่ต้ังสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได

ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ําแข็งเปนอาหารควบคุมเฉพาะและ
กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน หลกัเกณฑ เงือ่นไข และวธิกีารผลติเพือ่จาํหนายหรอืจาํหนาย กาํหนดคณุภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจ ุการใชภาชนะบรรจ ุการเกบ็รักษา และฉลาก ลงวนัที ่ 13 กนัยายน พ.ศ.2522
และใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวมาดําเนิน
การแกไขตํารับอาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527
           มารุต  บุนนาค

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(101 ร.จ.9 ตอนที่ 23 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2527)
--------------------------------------------------------------

 (5)   ความในขอ 13 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่78 พ.ศ.2527 ถกูยกเลกิโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

(ฉบับที ่254) พ.ศ.2545 เร่ือง  น้าํแขง็ (ฉบับที ่3) (119 ร.จ. ตอนที ่54 ง.  ลงวนัที ่18 มถินุายน พ.ศ.2545) และใชขอความใหมแทนแลว



(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527) 
เร่ือง  ช็อกโกแลต 

----------------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
ขอ 1  ใหช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลต (chocolate) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ขอ 2  ช็อกโกแลตตามขอ 1 ไดแก 

(1)  ช็อกโกแลต หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากการนําเมล็ดโกโกกะเทาะเปลือก  
(cocoa nib) เนื้อโกโกบด (cocoa mass) เมล็ดโกโกกะเทาะเปลือกหรือเนื้อโกโกบดที่ไดสกัดเอาไขมันออก
บางสวน (cocoa presscake) ผงโกโก (cocoa powder) หรือผงโกโกที่ไดสกัดเอาไขมันออกบางสวนอยาง
เดียวหรือหลายอยางมาผานกรรมวิธีที่เหมาะสมอาจใสไขมันโกโก (cocoa butter) กล่ิน รส และ/หรือ     
สวนประกอบอื่นตามขอ 9 ดวยก็ได แบงออกได ดังนี้ 

(ก)  ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ไมใสน้ําตาลและมี 
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (1) ของตารางในขอ 4 

(ข)  ช็อกโกแลต หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาลและมีคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ตาม (2) ของตารางในขอ 4 

(ค)  คูเวอรเจอรช็อกโกแลต หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาลและมีคุณภาพ 
หรือมาตรฐานตาม (3) ของตารางในขอ 4 เหมาะสาํหรบัใชเคลือบอาหาร 

(ง)  ช็อกโกแลตชนิดหวาน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาลและมีคุณภาพ 
หรือมาตรฐานตาม (4) ของตารางในขอ 4  

(จ)  ช็อกโกแลตนม หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม และมี 
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (5) ของตารางในขอ 4 

(ฉ)  คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม  
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (6) ของตารางในขอ 4 เหมาะสําหรับใชเคลือบอาหาร 

(ช)  ช็อกโกแลตนมที่มีปริมาณนมสูง หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสนํ้าตาล  
ธาตุน้ํานม และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (7) ของตารางในขอ 4 

(ซ)  ช็อกโกแลตนมขาดมันเนย หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม 
ขาดมันเนย และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (8) ของตารางในขอ 4 

(ฌ)  คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนมขาดมันเนย หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล 
ธาตุน้ํานมขาดมันเนย และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (9) ของตารางในขอ 4 เหมาะสําหรับใชเคลือบอาหาร 

(ญ)  ช็อกโกแลตชนิดครีม หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ครีม ธาตุน้ํานม  
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (10) ของตารางในขอ 4 

(ฏ)  ช็อกโกแลตชนิดเสน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล และมีคุณภาพ 
หรือมาตรฐานตาม (11) ของตารางในขอ 4 

(ฏ)  ช็อกโกแลตชนิดเกล็ด หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล และมีคุณภาพ 
หรือมาตรฐานตาม (12) ของตารางในขอ 4 

(ฐ)  ช็อกโกแลตนมชนิดเสน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสนํ้าตาล ธาตุนํ้านม  
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (13) ของตารางในขอ 4 

(ฑ)  ช็อกโกแลตนมชนิดเกล็ด หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม  
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (14) ของตารางในขอ 4 



ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงช็อกโกแลตที่ใชไขมันอื่นแทนไขมันโกโกบางสวน      
ตามปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย 

(2)  ช็อกโกแลตปรุงแตง หมายความวา ช็อกโกแลตตาม (1)(ก) ถึง (ญ) ที่ปรุงแตงดวย 
กลิ่นรสทีก่ําหนดใหใชไดในขอ 10 ในปริมาณเพียงพอทีจ่ะใหกลิน่รสเฉพาะนัน้ ๆ 

(3)  ช็อกโกแลตผสม (composite chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑช็อกโกแลต 
ตาม (1)(ก) ถึง (ญ) หรือ (2) ที่มีสวนประกอบอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพผสมอยูดวย สารที่เปนสวนผสม
นี้จะตองไมเปนแปงและไขมัน เวนแตแปงและไขมันนั้นจะเปนสวนผสมของสวนประกอบที่ใชเติมลงไป 

(4)  ช็อกโกแลตใสไส (filled chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑซึ่งหุมดวยช็อกโกแลต
ตาม (1)(ก) ถึง (ญ) หรือ (2) หรือ (3) ทั้งนี้ไมรวมถึงขนมที่มีแปงเปนสวนประกอบหลัก 

(5)  ช็อกโกแลตขาว (white chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากไขมัน 
โกโก (cocoa butter) นมผง และน้ําตาล มาผานกรรมวิธีที่เหมาะสม ทําใหไดผลิตภัณฑที่เปนเนื้อเดียวกัน 
อาจใสกลิ่น รส และ/หรือสวนประกอบอื่นตามขอ 9 ดวยก็ได 

ขอ 3  ช็อกโกแลตตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้
(1)  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของช็อกโกแลตนั้น ๆ 
(2)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 
(3)  ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอ่ืนในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 
(4)  ตรวจพบยีสตและเชื้อราไดนอยกวา 100 ในช็อกโกแลต 1 กรัม (1) 
        การตรวจวิเคราะหยีสตและเชื้อราดังกลาว ใหใชวิธี Bacteriological Analytical 

Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มี
ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method) 

(5)  ไมใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล 
(6)  ไมมีการเจือสีใด ๆ ในช็อกโกแลตตามขอ 2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5) 
(7)  ตรวจพบสารปนเปอนดังตอไปนี้ ไมเกิน 

(ก)  สารหนู 
0.5 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ข) ถึง (ฑ) ขอ 

2(2) และขอ 2(5) 
1 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก) ขอ 2(3) และ

ขอ 2(4) 
(ข)  ทองแดง 

                               15 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ข) ถึง (ฑ) ขอ 
2(2) และขอ 2(5) 

20 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(3) และขอ 2(4) 
30 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก) 

(ค)  ตะกั่ว 
                               1 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม เวนแตช็อกโกแลตชนดิไมหวาน ตรวจพบไดไมเกนิ 

2 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม 
-------------------------------------------------------------- 

 (5)   ความในขอ 3 (4) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 พ.ศ.2527 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2) (128 ร.จ. ตอนที่ 41 ง.  ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554) และใชขอความใหมแทนแลว
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ขอ 4  ช็อกโกแลตตามขอ 2(1) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะตามตารางดังตอไปนี้ดวย 

สวนประกอบเปนรอยละของน้ําหนกั 
คํานวณในสภาพที ่

ปราศจากน้ํา 
ชนิด 

ไขมันโกโก โกโกปราศจาก 
ไขมัน 

(Fat-Free 
Cocoa Solids) 

โกโกทั้งหมด 
(Total Cocoa 

Solids) 

มันเนย ธาตุน้าํนมไมรวม
มันเนย 

(ก) 

ไขมันทั้งหมด น้ําตาล 

(1)  ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน ตั้งแต 50 ถึง 58 (ค) (ค) (ข) (ข) (ค) หามใส 
(2)  ช็อกโกแลต ไมนอยกวา 18 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 35 (ข) (ข) (ค) ปริมาณที่เหมาะสม 
(3)  คูเวอรเจอรช็อกโกแลต ไมนอยกวา 31 ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 35 (ข) (ข) (ค) ปริมาณที่เหมาะสม 
(4)  ช็อกโกแลตชนิดหวาน ไมนอยกวา 18 ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 30 (ข) (ข) (ค) ปริมาณที่เหมาะสม 
(5)  ช็อกโกแลตนม (ค) ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 25 ไมนอยกวา 3.5 ไมนอยกวา 10.5 ไมนอยกวา 25 ไมเกิน 55 
(6)  คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม (ค) ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 25 ไมนอยกวา 3.5 ไมนอยกวา 10.5 ไมนอยกวา 31 ไมเกิน 55 
(7)  ช็อกโกแลตนมที่มีปริมาณนมสูง (ค) ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 20 ไมนอยกวา 5 ไมนอยกวา 15 ไมนอยกวา 25 ไมเกิน 55 
(8)  ช็อกโกแลตนมขาดมันเนย (ค) ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 25 ไมนอยกวา 0.5 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 25 ไมเกิน 55 
(9)  คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนมขาดมันเนย (ค) ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 25 ไมนอยกวา 0.5 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 31 ไมเกิน 55 
(10)  ช็อกโกแลตชนดิครีม (ค) ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 25 ไมนอยกวา 7 ตั้งแต 3 ถึง 14 ไมนอยกวา 25 ไมเกิน 55 
(11)  ช็อกโกแลตชนดิเสน ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 32 (ข) (ข) (ค) ปริมาณที่เหมาะสม 
(12)  ช็อกโกแลตชนดิเกล็ด ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 32 (ข) (ข) (ค) ปริมาณที่เหมาะสม 
(13)  ช็อกโกแลตนมชนิดเสน (ค) ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 20 ไมนอยกวา 3.5 ไมนอยกวา 10.5 ไมนอยกวา 12 ไมเกิน 66 
(14)  ช็อกโกแลตนมชนิดเกลด็ (ค) ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 20 ไมนอยกวา 3.5 ไมนอยกวา 10.5 ไมนอยกวา 12 ไมเกิน 66 

(ก)  ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยที่เปนสวนประกอบตามธรรมชาติของนม 
(ข)  อาจใสองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางของนมผงธรรมดาตามขอ 9(2) 
(ค)  ไมกําหนดปริมาณ 

ขอ 5  ช็อกโกแลตปรุงแตงตามขอ 2(2) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 และ
ตาม (1) ถึง (10) ของตารางในขอ 4 แลวแตกรณีแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย 

(1)  ช็อกโกแลตที่ปรุงแตงดวยกลิ่นรสกาแฟ ตองมีกาแฟแทไมนอยกวารอยละ 1.5 ของ
น้ําหนกั หรือกาแฟสําเร็จรูปไมนอยกวารอยละ 0.5 ของน้ําหนกั 

(2)  ช็อกโกแลตที่ปรุงแตงดวยกลิ่นรสอื่น ๆ ตองมีส่ิงที่ใชปรุงแตงกลิ่นรสในปริมาณ 
เพียงพอที่จะใหกลิน่รสเฉพาะนัน้ ๆ ได 

ขอ 6  ช็อกโกแลตผสมตามขอ 2(3) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 และตาม  
(1) ถึง (10) ของตารางในขอ 4 แลวแตกรณีแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

(1)  มีช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก) ถึง (ญ) เปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก 
(2)  มีสวนผสมอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ แตไมรวมถึงแปงและไขมัน 
(3)  การเติมสวนผสมอื่นใหเติมไดในปริมาณ ดังตอไปนี้ 

(ก)  ไมเกินรอยละ 40 ของน้ําหนัก กรณีสวนผสมที่เติมลงไปนั้นไมรวมเปนเนื้อ 
เดียวกันกับช็อกโกแลต 

(ข)  ไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก กรณีสวนผสมที่เติมลงไปนั้นรวมเปนเนื้อ
เดียวกันกับช็อกโกแลต 

(ค)  ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณี 
สวนผสมที่เตมิลงไปนัน้มทีัง้ที่รวมเปนเนือ้เดียวกนั และไมรวมเปนเนื้อเดียวกันกบัช็อกโกแลต 

ขอ 7  ช็อกโกแลตใสไสตามขอ 2(4) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 และ 
ตาม (1) ถึง (10) ของตารางในขอ 4 แลวแตกรณีแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้ดวย 

(1)  มีช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก) ถึง (ญ) หรือช็อกโกแลตตามขอ 2(2) หรือขอ 2(3) 
เปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 40 ของน้าํหนัก 

(2)  ไสที่ถูกหุมดวยช็อกโกแลต จะตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ขอ 8  ช็อกโกแลตขาวตามขอ 2(5) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย 

(1)  มีไขมันโกโกไมนอยกวารอยละ 20 ของน้าํหนัก คํานวณในสภาพทีป่ราศจากน้ํา 
(2)  มีมันเนยไมนอยกวารอยละ 3.5 ของน้ําหนกั คํานวณในสภาพทีป่ราศจากน้ํา 
(3)  มีธาตนุ้ํานมไมรวมมันเนยไมนอยกวารอยละ 10.5 ของน้าํหนัก คํานวณในสภาพที่

ปราศจากน้ํา 
(4)  มีน้าํตาลไมเกินรอยละ 55 ของน้ําหนกั 

ขอ 9  ช็อกโกแลตตามขอ 2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5) อาจใสสวนผสมอื่นได ดังนี ้
(1)  เครื่องเทศหรือเกลือในปริมาณเล็กนอย 
(2)  องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางของนมผงธรรมดา ในปริมาณ 

ไมเกินรอยละ 5 ของน้าํหนัก คํานวณในสภาพที่ปราศจากน้าํ เฉพาะ 
(ก)  ช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก)(ข)(ค)(ง)(ฎ) และ (ฏ) 
(ข)  ช็อกโกแลตตามขอ 2(5) 

ขอ 10  ช็อกโกแลตตามขอ 2 อาจใชวัตถุเจือปนอาหารไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไว
ตามตาราง ดังตอไปนี้ ยกเวนสารแตงกลิ่นรสช็อกโกแลตและนมที่สังเคราะหใหเหมือนธรรมชาติ 

อันดับ วัตถุประสงค ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได 
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม) 

ชนิดของช็อกโกแลต 

1. อีมัลซิไฟเออร 
(emulsifier) 

(ก) โมโนและไดกลีเซอรไรดของกรด 
 ไขมันที่ใชรับประทานได 

15,000 สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 
2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5) 

  (ข)  เลซิติน. 5,000 ของสวนประกอบของ 
เลซิตินที่ไมละลายในอะซีโตน 

สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 
2(1) (ก) ถึง (ญ) 

   10,000 ของสวนประกอบของ 
เลซิตินที่ไมละลายในอะซีโตน 

สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 
2(1) (ฎ) ถึง (ฑ) และขอ 2(5) 

  (ค)  เกลือแอมโมเนียมของกรดฟอสฟา 
ทิดิก 

7,000 สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 
2(1) (ก) ถึง (ฑ) และขอ 2(5) 

  (ง)  โพลีกลีเซอรอลโพลีริซิโนลีอิก 5,000 สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 
2(1) (ก) ถึง (ฑ) และขอ 2(5) 

  (จ)  ซอรบิแทนโมโนสเตียเรต 10,000 ” 

  (ฉ)  ซอรบิแทนไตรสเตียเรส 10,000 ” 

  (ช)  โพลีออกซีเอทีลีน (20) ซอรบิแทน 
โมโนสเตียเรต 

10,000 ” 

   อีมัลซิไฟเออรตาม (ก) ถึง (ช)  
จะใชรวมกันไดไมเกิน 15,000 

 

2. การแตงกลิ่นรส (ก)  วานิลลา ปริมาณเล็กนอยเพื่อปรับกล่ินรส สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 
2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5) 

  (ข)  เอทิลวานิลลิน ”  
  (ค)  สารแตงกลิ่นรสธรรมชาติชนิดอื่น  

และสารแตงกลิ่นรสสังเคราะห  
ใหเหมือนสารแตงกลิ่นรสดังกลาว 
ตามประเภทหรือชนิดที่ไดรับความ 
เห็นชอบจากสํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา 

”  
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ขอ 11  ภาชนะบรรจทุี่ใชบรรจุช็อกโกแลตตามขอ 2 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ 

ขอ 12  การแสดงฉลากของช็อกโกแลตตามขอ 2 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน 2525 ยกเวนขอ 3 ขอ 12 และขอ 14 ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับนี้ 

ขอ 13  ฉลากของช็อกโกแลตตามขอ 2 ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน 
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปน้ี เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะยกเวนใหไมตองระบุขอความใดขอความหนึ่ง 

(1)  ชื่อของช็อกโกแลต 
(2)  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี ช็อกโกแลตที่

ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานแหงใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่นําเขาใหแสดง
ประเทศผูผลิตดวย 

(3)  ปริมาณสทุธิของช็อกโกแลต เปนระบบเมตริก 
(ก)  ช็อกโกแลตที่เปนผงหรือแหงหรือกอน ใหแสดงน้าํหนักสทุธ ิ
(ข)  ช็อกโกแลตที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธ ิ
(ค)  ช็อกโกแลตที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิหรือ

ปริมาตรสุทธกิ็ได 
(4)  สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนกัโดยประมาณ และใหเรียงตามลําดับ 

ปริมาณจากมากไปนอย 
(5)  เดือนและปที่ผลิต หรือ วันเดือนและปที่หมดอายุการใช โดยมีขอความวา “ผลิต”  

หรือ “หมดอายุ” แลวแตกรณีกํากับไวดวย 
(6)  คําแนะนาํการเก็บรักษา ถาม ี
(7)  วิธีปรุงเพือ่รับประทาน ถาม ี
ช็อกโกแลตที่มีเนื้อที่ของฉลากทั้งแผนนอยกวา 35 ตารางเซนติเมตร อาจไมแสดง   

ขอความตามที่กําหนดใน (3)(4)(6) และ (7) ก็ได แตตองแสดงไวที่หีบหอของภาชนะที่บรรจุช็อกโกแลต 
ขอ 14  ชื่อช็อกโกแลต ตองไมทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ ไมเปนเท็จ ไมเปนการหลอกลวง 

ใหเกิดความหลงเชื่อ หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลายคุณคาของภาษาไทย 
และมีขอความตอเนื่องกันในแนวนอน ขนาดตัวอักษรใกลเคียงกัน ในกรณีที่ไมอาจแสดงไดหมดในบรรทัด
เดียวกันอาจแยกเปนหลายบรรทัดก็ได หรือในกรณีที่ไมอาจใชขนาดตัวอักษรใกลเคียงกันใหใชขนาดของ 
ตัวอักษรตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควรก็ได 

ขอ 15  ผลิตภัณฑตามขอ 2(1) หากใชช่ือทางการคา ใหมีขอความกํากับช่ือ แลวแตกรณี  
ดังตอไปนี้ 

(1)  “ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ก) 
(2)  “ช็อกโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ข) 
(3)  “คูเวอรเจอรช็อกโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ค) และในกรณีที่คูเวอรเจอร 

ช็อกโกแลตนั้นมีโกโกปราศจากไขมันไมนอยกวารอยละ 16 ของน้ําหนัก คํานวณในสภาพที่ปราศจากน้ํา
อาจใชขอความ “ดารคคูเวอรเจอรช็อกโกแลต (dark couverture chocolate)” กํากับชื่อก็ได 

(4)  “ช็อกโกแลตชนิดหวาน” หรือ “เพลนชอ็กโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ง) 
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(5)  “ช็อกโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(จ) 
(6)  “คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฉ) 
(7)  “ช็อกโกแลตนม” โดยแสดงปรมิาณเปนรอยละของธาตุน้าํนมและโกโกกาํกบัไวดวย 

สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ช) 
(8)  “ช็อกโกแลตนมขาดมนัเนย” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ซ) 
(9)  “คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนมขาดมนัเนย” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฌ) 

(10)  “ช็อกโกแลตชนิดครีม” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ญ) 
(11)  “ช็อกโกแลตชนิดเสน” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฎ) 
(12)  “ช็อกโกแลตชนิดเกลด็” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฏ) 
(13)  “ช็อกโกแลตนมชนิดเสน” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฐ) 
(14)  “ช็อกโกแลตนมชนิดเกล็ด” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฑ) 

ขอ 16  ผลิตภัณฑตามขอ 2(2) หากใชช่ือทางการคา ใหมีขอความกํากับช่ือ แลวแตกรณี 
ดังตอไปนี้ 

(1)  “ช็อกโกแลตรส ……” (ความที่เวนไวใหระบุช่ือกลิ่นรสที่ใชปรุงแตง) สําหรับ 
ช็อกโกแลตที่มีการใชสารแตงกลิ่นรสตามธรรมชาติ 

(2)  “ช็อกโกแลตกลิ่น ……” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อกลิ่นรสท่ีใชปรุงแตง) สําหรับ 
ช็อกโกแลตที่มีการใชสารแตงกลิ่นรสสังเคราะห 

ขอ 17  ผลิตภัณฑตามขอ 2(3) หากใชชื่อทางการคา ใหมีขอความ “ช็อกโกแลตผสม” กํากับ 
ชื่อ และมีขอความแสดงชนดิและปริมาณของสวนประกอบที่เปนสวนผสมไวใตชื่อดังกลาวดวย 

ขอ 18  ผลิตภัณฑตามขอ 2(4) หากใชช่ือทางการคา ใหมีขอความ “ช็อกโกแลตไส …..”  
(ความที่เวนไวใหระบุชนิดของไส) กํากับชื่อดวย 

ขอ 19  ผลิตภัณฑตามขอ 2(5) หากใชชื่อทางการคา ใหมขีอความ “ช็อกโกแลตขาว” กาํกับชื่อ
ดวย 

ขอ 20  ผลิตภัณฑตามขอ 2(1) ขอ 2(2) ขอ 2(3) และขอ 2(4) ท่ีใชไขมันอื่นแทนไขมันโกโก 
บางสวน หากใชชื่อทางการคา ใหมีขอความตามขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 และขอ 18 แลวแตกรณีกํากับชื่อดวย 
และจะตองแสดงขอความ “ใชไขมัน …..% แทนไขมันโกโก” (ความที่เวนไวใหระบุชนิดและปริมาณของ    
ไขมันที่ใชแทนไขมันโกโก) ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร และสีตัดกับสีพื้นของฉลาก
ใตชื่อช็อกโกแลตนั้น ๆ ดวย 

ขอ 21  กรณีช็อกโกแลตหลายชนิดที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน (assorted chocolate) หากใช 
ชื่อทางการคา ใหมีขอความ “ช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ” กํากับชื่อ และมีขอความแสดงจํานวนและชนิดของ
ช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ ที่บรรจุไวบนฉลากดวย 

ขอ 22  ในกรณีที่มีชื่อของช็อกโกแลตตามขอ 2 เปนภาษาตางประเทศดวย ขนาดของตัวอักษร 
ที่แสดงชื่อที่เปนภาษาไทยตองมีขนาดไมเล็กกวาตัวอักษรที่แสดงชื่อเปนภาษาตางประเทศ 

ขอ 23  การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของขอความในฉลาก ตองใชสีที่ตัดกัน ซึ่งทําใหขอความ 
ที่ระบุอานไดชัดเจน ขนาดของตัวอักษรหรือบริเวณพื้นที่ในฉลากที่ระบุขอความนั้น ตองมีขนาดตัวอักษร
สัมพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลาก 
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ขอ 24  การผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือท่ีจําหนายช็อกโกแลต ผลิตภัณฑท่ีมี 
ช็อกโกแลตเปนสวนผสม หากช็อกโกแลตนั้นไมมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามที่ไดกําหนดไวใน
ประกาศฉบับนี้ หามมิใหแสดงคําวา “ช็อกโกแลต” ไวที่สวนใดสวนหนึ่งของฉลาก 

ขอ 25  ประกาศฉบับนี ้
(1)  ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเปนตนไป 
(2) ใหผูผลิต ผูนําเขา ซึ่งช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑที่มีช็อกโกแลตเปนสวนประกอบ  

รวมทั้งผูไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ไดผลิต นําเขา    
ซึ่งช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑที่มีช็อกโกแลตเปนสวนประกอบอยูกอน หรือในวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ   
ที่ไดจัดทําฉลากไวใชกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และฉลากนั้นมีขอความไมถูกตองตามที่กําหนดไว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหคงใชฉลากนั้นไปพลาง
กอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป 

ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใช
กอนวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวง    
สาธารณสุขฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ไดแตตองไมเกินหนึ่งป 
นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ 

ประกาศ ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ.2527 
มารุต บุนนาค 

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
(101 ร.จ.1 ตอนที ่184 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวนัที ่12 ธันวาคม พ.ศ.2527) 
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528)
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ

และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร
-----------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(6) และ (9) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหยกเลิก
(1)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดคุณภาพ

หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ และการหามมิใหใชส่ิงใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2522

(2)  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่8 (พ.ศ.2522) เร่ือง กาํหนดการใชถงุพลาสตกิ
หรือแผนพลาสติกเปนภาชนะบรรจุอาหาร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2522

(3)  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่17 (พ.ศ.2522) เร่ือง กาํหนดลกัษณะคณุภาพ
มาตรฐานภาชนะเครือ่งเคลอืบดินเผาหรือเครือ่งโลหะเคลอืบทีใ่ชบรรจอุาหาร ลงวนัที ่13 กนัยายน พ.ศ.2522

ขอ 2  ในประกาศนี้
(1)  ภาชนะบรรจ ุหมายความวา วตัถทุีใ่ชบรรจอุาหารไมวาดวยการใสหรือหอ หรือดวยวธิี

ใด ๆ และใหหมายความรวมถึงฝาหรือจุกดวย
(2)  ภาชนะเซรามกิ หมายความวา ผลิตภณัฑอโลหะ อนนิทรยีทีค่งตวั หลงัจากเผาผนกึ

หรือหลอมตัวที่อุณหภูมิสูง ที่ใชเปนภาชนะบรรจุ
(3)  ภาชนะโลหะเคลือบ หมายความวา ผลิตภัณฑที่ใชสารเคมีเคลือบบนพื้นผิวโลหะที่

ข้ึนรูปแลว เพื่อปองกันการสึกกรอนที่ใชเปนภาชนะบรรจุ
ขอ 3  ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบ ไดแก

(1)  ภาชนะแบบแบน หมายความวา ภาชนะซึง่มคีวามลกึไมเกนิ 25 มลิลิเมตร เมือ่วดัใน
แนวดิ่งจากจุดลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ

(2)  ภาชนะแบบลึก หมายความวา ภาชนะซึ่งมีความลึกเมื่อวัดตาม (1) แลวเกิน
25 มิลลิเมตร

(ก)  ภาชนะแบบลกึขนาดเลก็  หมายความวา  ภาชนะทีม่คีวามจนุอยกวา 1.1 ลิตร
(ข)  ภาชนะแบบลกึขนาดใหญ หมายความวา ภาชนะทีม่คีวามจต้ัุงแต 1.1 ลิตร ข้ึนไป

(3)  ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับทารก หมายความวา ภาชนะซึ่งใชบรรจุอาหารของเด็ก
ต้ังแตแรกเกิดจนถึง 12 เดือน

(4)  ภาชนะหงุตม หมายความวา ภาชนะซึง่ผลติขึน้ใหทนตอความรอนทีใ่ชในการประกอบ
อาหาร
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ขอ 4  ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1)  สะอาด
(2)  ไมเคยใชบรรจุหรือใสอาหารหรือวัตถุอ่ืนใดมากอน เวนแตภาชนะบรรจุที่เปนแกว 

เซรามิก โลหะเคลือบ หรือพลาสติก แตทั้งนี้ตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 7 และขอ 8
(3)  ไมมีโลหะหนักหรือสารอื่นออกมาปนเปอนกับอาหารในปริมาณที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ
(4)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(5)  ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร

ขอ 5  (1)

ขอ 6  ภาชนะที่เปนภาชนะเซรามิกหรือภาชนะโลหะเคลือบ นอกจากจะตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานของตะกั่วและแคดเมี่ยม โดยตรวจพบปริมาณโลหะที่
ละลายออกมา เมื่อวิเคราะหโดยวิธีตามที่กําหนดในหนังสือ เอโอเอซี (Association of Official Analytical 
Chemists) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพคร้ังที่ 13 ป ค.ศ.1980 ขอ 25.031 ถึงขอ 25.034 เวนแต
ภาชนะหงุตมเมือ่วเิคราะหโดยวธิตีามทีก่าํหนดในวารสาร เอโอเอซ ีของประเทศสหรฐัอเมริกา ฉบับป ค.ศ.1983
ฉบับที่ 66 ตอนที่ 3 หนาที่ 610 ถึงหนา 619 ไดไมเกินขอกําหนดตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี้

ขอ 7  หามมใิหใชภาชนะบรรจทุีเ่คยใชบรรจุหรือหุมหอปุย สารมพีษิ หรือวตัถทุีอ่าจเปนอนัตราย
ตอสุขภาพเปนภาชนะบรรจุอาหาร

ขอ 8  หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําขึ้น เพื่อใชบรรจุส่ิงของอยางอื่นที่มิใชอาหาร หรือมีรูป
รอยประดิษฐ หรือขอความใดที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารที่บรรจุอยูในภาชนะนั้น    
เปนภาชนะบรรจุอาหาร

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2528

     มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 102 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2528)

--------------------------------------------------------------

 (1)   ความในขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่92  (พ.ศ.2528) ถกูยกเลกิโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

ฉบับที ่111 (พ.ศ.2531)  เร่ือง กาํหนดคณุภาพหรอืมารตรฐานของภาชนะบรรจพุลาสตกิ การใชภาชนะบรรจพุลาสตกิ และการหามใชวัตถใุดเปนภาชนะ

บรรจุอาหาร (105 ร.จ. 2360 ตอนที ่46 ง.  ลงวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ.2531) และประกาศฯ ดังกลาว ถกูยกเลกิโดยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่295)

พ.ศ.2548 เร่ือง กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของภาชนะบรรจทุีท่าํจากพลาสตกิ (123 ร.จ. ตอนที ่1 ง. (ฉบับพเิศษ แผนกราชกจิจานเุบกษาฯ) ลงวนัที่

6 มกราคม พ.ศ.2549) และไมมกีารเพิม่ขอความใดๆ เขามาแทนขอความทีถ่กูยกเลกิ
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บัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528)

ปริมาณสูงสุดที่กําหนดใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)

                             ชนิดของพลาสติก
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(ก)  ตะกั่ว 100 100 100 100 100 - 20 - 20
(ข)  แคดเมี่ยม 100 100 100 100 100 - - - -
(ค)  แบเรียม - - - 100 - - - - -
(ง)  สารประกอบไดบิวทิลทิน (Dibutyltin Compound) 100 - - - - - - - -
(จ)  ครีซิลฟอสเฟต (Cresyl phosphate) 1,000 - - - - - - - -
(ฉ)  ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 1 - - - - - - - -
(ช)  ไวนิลิดีนคลอไรด (Vinylidene Chloride) - - - 6 - - - - -
(ซ)  สารระเหยได (Volatile substances) คือ โทลูอีน (Toluene)  เอทิลเบนซีน (Ethyl benzene) - - 5,000 - - - - - 1,500

ไอโซโปรปลเบนซีน (Isopropyl benzene)  นอรมลัโปรปลเบนซีน (n-propyl benzene) และสไตรนี (Styrene) - - (2,000)** - - - - - -
(ฌ)  ฟนอล (Phenol) - - - - - 30 - ตองไมพบ* -
(ญ)  ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) - - - - - 4 - ตองไมพบ* -
(ฎ)  พลวง (Antimony) - - - - 0.05 - - - -
(ฏ)  เยอรมาเนียม (Germanium) - - - - 0.1 - - - -
(ฐ)  โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 1 1 1 1 1 1 1 1* -
(ฑ)  โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกริยา (KMnO2 Reducing Substance) 10 10 10 10 10 10 5 10* 5
(ฒ)  สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีคาความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 30 30 30 30 30 - 15 30* 15
(ณ)  สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซีติก ความเขมขนรอยละ 4 (กรณีอาหารที่มีคาความเปนกรด-ดาง

 ไมเกิน 5)
30 30 30 30 30 30 15 30* 15

(ด)  สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล ความเขมขนรอยละ 20 (กรณีเปนอาหารที่มีแอลกอฮอล) 30 30 30 30 30 - 15 30* 15
(ต)  สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (n-heptane) (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 150 150

   (30)**
240 30 30 - 15 30* 15

(ถ)  สารหนู - - - - - - 2 - 2
(ท)  สารที่สกัดดวยนอรมัลเฮกเซน (Extracts by n-Hesane) - - - - - - 26,000 - -
(ธ)  สารที่ละลายไดในไซลีน - - - - - - 113,000 - -
หมายเหตุ  *  ตองวิเคราะหที่อุณหภูมิใชงาน  -  ไมตองวิเคราะหตามรายการนั้น (  )**  กรณีที่ใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส
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บัญชีหมายเลข 2
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528)

ผลิตภัณฑ ตะกั่ว
(มิลลิกรัมตอลิตร)

แคดเมียม
(มิลลิกรัมตอลิตร)

ภาชนะแบบแบน 7 0.7
ภาชนะแบบลึกขนาดเล็ก 5.0 0.5
ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ 2.5 0.25
ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับทารก 2.5 0.25
ภาชนะหุงตม 5.0 0.5
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529)
เร่ือง  มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน
-----------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 80 (พ.ศ.2527) เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
อาหารที่มีสารปนเปอน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2527

ขอ 2  ใหอาหารที่มีสารปนเปอนที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย
เปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน

ขอ 3  สารปนเปอน หมายความวา สารที่ปนเปอนกับอาหารซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต
กรรมวิธีการผลิต  โรงงานหรือสถานที่ผลิต การดูแลรักษา การบรรจุ การขนสงหรือการเก็บรักษา หรือ     
เกิดเนื่องจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม

ขอ 4  อาหารที่มีสารปนเปอนตองมีมาตรฐาน โดยตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินขอกําหนด
ดังตอไปนี้

(1)  โลหะ
(ก)  ดีบุก        250 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(ข)  สังกะสี      100 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(ค)  ทองแดง     20 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(ง)  ตะกั่ว         1 มลิลิกรัม ตออาหาร 1 กโิลกรัม เวนแตอาหารทีม่สีารตะกัว่

ปนเปอนตามธรรมชาตใินปริมาณสงู ใหมไีดตามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
(จ)  สารหนใูนรูปอนนิทรยี (Inorganic Arsenic) 2 มลิลิกรัม ตออาหาร 1 กโิลกรมั

สําหรับสัตวน้ําและอาหารทะเล และสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 
สําหรับอาหารอื่น(1)

(ฉ)  ปรอท       0.5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารทะเล และ
ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารอื่น

(2)  อฟลาทอกซิน     20 ไมโครกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3)  สารปนเปอนอื่น  ตามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอ 5  ประกาศฉบับนี้ มิใหใชบังคับแกอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือ
ที่จําหนาย ที่ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปนอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่กําหนด
คุณภาพหรอืมาตรฐาน  และในประกาศกระทรวงสาธารณสขุไดกาํหนดปรมิาณของสารปนเปอนไวโดยเฉพาะ
หรือกําหนดไวเปนอยางอื่นแลว

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2529

              มารุต บุนนาค
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

     (ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลมที่ 103 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2529)
--------------------------------------------------------------

 (1)
 ความในขอ 4(1)(จ)  ขอ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ..ศ. 2529 ถูกยกเลิก โดยขอ 1  ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ.2546 เร่ือง  มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน (ฉบับที่ 2) (120 ร.จ. ตอนที่ 77 ง. ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 
พ.ศ.2546) และใชขอความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529)

เร่ือง  การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
-----------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 2  ในประกาศนี้

วุนสาํเรจ็รูป หมายความวา ผลิตภณัฑทีม่ลัีกษณะนุมและยดืหยุนเปนวุน ทาํจากน้าํตาล
เปนสวนประกอบหลัก และอาจมีน้ําผลไมผสมอยู หรือปรุงแตงดวยสีหรือสารแตงกลิ่นรสอีกดวยก็ได และ
ใหหมายความรวมถึงวุนสําเร็จรูปที่เปนชนิดแหงดวย

ขนมเยลลี่ หมายความวา วุนสําเร็จรูปที่มีน้ําผลไมไมนอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก
และไมเกินรอยละ 20 ของน้ําหนัก และใหหมายความรวมถึงขนมเยลลี่ที่เปนชนิดแหงดวย

น้ําผลไม หมายความวา น้ําผลไมลวนที่ไดจากการคั้นหรือสกัดจากผลไม หรือทําจาก
น้ําผลไมที่ผานกรรมวิธี หรือทําใหเขมขนหรือแชแข็ง ซึ่งผานการกรองแลว และใหหมายความรวมถึงผักที่
เหมาะสมในการทําวุนสําเร็จรูป และขนมเยลลี่ดวย

ขอ 3  การแสดงฉลากของวุนสาํเรจ็รูปและขนมเยลลี ่ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ยกเวนขอ 3 ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้

ขอ 4  ฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้

(1)  ชื่ออาหาร
(2)  เลขทะเบียนตํารับอาหาร (ถามี)
(3)  ชื่อของวัตถุที่เปนตัวทําใหนุมและยืดหยุนเปนวุน ไวในวงเล็บกํากับชื่ออาหาร
(4)  ปริมาณเปนรอยละของน้ําหนักของน้ําผลไมที่เปนสวนประกอบกํากับชื่อไวดวย

กรณีที่เปนขนมเยลลี่
(5)  ชื่อและที่ต้ังของสถานที่ผลิต หรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี

วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได 
สําหรับวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่นําเขาใหแสดงประเทศผูผลิตดวย

(6)  ปริมาณสุทธิเปนระบบเมตริก
(ก)  อาหารที่เปนผง หรือแหง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข)  อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิหรือปริมาตร

สุทธิก็ได
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(7)  สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ
(8)  วนั เดอืน และปทีห่มดอายโุดยมคํีาวา "หมดอาย"ุ กาํกบัไวดวย เวนแตขนมเยลลี่

และวุนสําเร็จรูปชนิดแหง อาจแสดงวัน เดือน และปที่ผลิต หรือ เดือน และปที่หมดอายุ โดยมีคําวา "ผลิต" 
หรือ "หมดอายุ" กํากับไวดวย แลวแตกรณี

(9)  วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถามี)
(10)  คําเตือนในการบริโภค (ถามี)
(11)  คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
(12)  ขอความวา "เจือสีธรรมชาติ" หรือ "เจือสีสังเคราะห" ถามีการใช แลวแตกรณี
(13)  ขอความวา "แตงกลิน่ธรรมชาต"ิ "แตงกลิน่เลยีนธรรมชาต"ิ "แตงกลิน่สงัเคราะห"
       "แตงรสธรรมชาติ" หรือ "แตงรสเลยีนธรรมชาติ" ถามีการใช แลวแตกรณี
(14)  ขอความวา "ใชวัตถุกันเสีย" ถามีการใช
(15)  ขอความวา "เดก็ควรบรโิภคแตนอย" ดวยตวัอกัษรสแีดงขนาด 5 มลิลิเมตร ในกรอบ
        พื้นสีขาว ในกรณีที่เปนวุนสําเร็จรูป

ขอ 5  ประกาศฉบับนี้
(1) ใหใชบังคบัเมือ่พนกาํหนดเกาสบิวนันบัแตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เปนตนไป
(2)  ใหผูผลิต ผูนําเขา ซึ่งวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากไวแลว

หรือที่ไดจัดทําฉลากไวใชกอนวันที่ประกาศฉบับที่ใชบังคับ ยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง หรือขอใช
ฉลากภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหคงใชฉลากนั้น
ไปพลางกอนได จนกวาจะไดรับอนญุาตหรอืถงึวนัทีผู่อนญุาตไดแจงใหทราบถงึการไมอนญุาตใหใชฉลากนัน้
ตอไป

ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใช
กอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้             
ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ไดแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน     
นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2529
      เทอดพงษ ไชยนันทน

 รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2529)
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(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529) 

เร่ือง  มาตรฐานอาหารทีม่ีกมัมันตรังสี  
----------------------------------------------- 

ดวยปรากฏวาไดเกิดวินาศภัยขึ้นที่โรงงานไฟฟาปรมาณู ณ เมืองเชอรโนบิล ประเทศสหภาพ
โซเวียต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529 ทําใหมีฝุนกัมมันตรังสีแพรกระจายในชั้นบรรยากาศ ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของประชาชนทั้งโดยตรงและทางออม เนื่องจากการปนเปอนตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นเพื่อ
คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค อันเนื่องมาจากการปนเปอนของฝุนกัมมันตรังสี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหอาหารที่มีฝุนกัมมันตรังสีปนเปอนที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่
จําหนาย เปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน 

ขอ 2  อาหารตามขอ 1 ตองมีมาตรฐาน โดยตรวจพบกัมมันตภาพรังสีในรูปของซีเซียม-137  
(Cs-137) ไมเกินระดับปริมาณ ดังตอไปนี้ 

(1)  นมสด 7 เบคเคอเรล ตอลิตร (Bq/L) 
(2)  นมผง ผลิตภัณฑนม และอาหารที่ใชสําหรับทารก 21 เบคเคอเรล ตอกิโลกรัม (Bq/Kg) 
(3)  ธัญพืชและอาหารประเภทอื่น 6 เบคเคอเรล ตอกิโลกรัม (Bq/Kg) 

ขอ 3  เพื่อประโยชนในการควบคุมอาหารตามขอ 1 เฉพาะที่มีการนําเขามาในราชอาณาจักรให
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของอาหาร ซึ่งผูนําเขามา
ในราชอาณาจักรแตละครั้ง จะตองมีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบุระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในรูป
ซีเซียม-137 (Cs-137) ของอาหารนั้น โดย(1) 

(1)  ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดออกให หรือ 
(2)  สถาบันเอกชนที่ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดใหออก ซึ่งตองแสดง 

หนังสือนั้นที่ดานศุลกากรที่นําเขาอาหารนั้นดวย 
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 
        เทอดพงษ ไชยนันทน 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
(103 ร.จ.41 ตอนที่ 203 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2529) 

-------------------------------------------------------------- 

 (1)  ความในขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 102) พ.ศ.2529 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) เร่ือง  มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2) (105 ร.จ.5 ตอนที่ 240 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2531) 

และใชขอความใหมแทนแลว 
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531)

เร่ือง  โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
-----------------------------------------------

โดยที่ปรากฎวามีบางประเทศยอมรับการใชโซเดียมซัยคลาเมตเปนวัตถุใหความหวานแทน  
น้ําตาลในอาหาร จึงสมควรใหมีการผลิตเพื่อสงออกได

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหโซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 2  โซเดียมซัยคลาเมต ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้

(1)  มีปริมาณไมนอยกวารอยละ 98 ของโซเดียมซัยคลาเมต
(2)  การเสยีน้าํหนกัเมือ่แหงไมเกนิรอยละ 1 เมือ่ทาํใหแหงทีอุ่ณหภมู ิ105 องศาเซลเซยีส
(3)  มีปริมาณโลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(4)  มีปริมาณซีลีเนียมไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(5)  มปีริมาณไซโคลเฮกซลิลามนี (Cyclohexylamine) ไมเกนิ 100 มลิลิกรัม ตอ 1 กโิลกรัม

ขอ 3  อาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอ 4  อาหารตามประกาศฉบับนี้ จะตองเปนการผลิตเพื่อจําหนายในการสงออกเทานั้น โดยมี
หลักฐานแสดงวามีผูส่ังซื้อใหสงออกตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตองจัดทําฉลากซึ่งมี   
ขอความเปนภาษาตางประเทศเพื่อการสงออกโดยตรง

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2531

     เทอดพงษ ไชยนันท
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(105 ร.จ.3869 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2531)
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(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) 

เร่ือง  มาตรฐานอาหารทีม่ีกมัมันตรังส ี(ฉบับที่ 2) 
------------------------------------------ 

โดยที่สมควรแกไขการปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการระบุระดับ
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529)  
เร่ือง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 และใหใชความตอไปนี้แทน 

"ขอ 3  เพื่อประโยชนในการควบคุมอาหารตามขอ 1 เฉพาะที่มีการนําเขามาในราชอาณาจักร 
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของอาหาร ซึ่งผูนําเขา
มาในราชอาณาจักรแตละครั้ง จะตองมีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบุระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสี    
ในรูปซีเซียม-137 (Cs-137) ของอาหารนั้น โดย 

(1)  ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดออกให หรือ 
(2)  สถาบันเอกชนที่ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดใหออก ซึ่งตองแสดง 

หนังสือนั้นที่ดานศุลกากรที่นําเขาอาหารนั้นดวย" 
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 
    ชวน หลีกภัย 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
(105 ร.จ.5 ตอนที่ 240 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2531) 
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532)

เร่ือง ขวดนม
------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของขวดนมที่ใชสําหรับทารกและเด็ก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ขวดนม หมายความวา ภาชนะที่ใชเฉพาะสําหรับการบรรจุนมหรือของเหลวอื่นเพื่อการ

บริโภคของทารกและเด็ก ซึ่งประกอบดวยขวด ฝา หัวนมยาง และฝาครอบหัวนมยาง และใหหมายความ
รวมถึงภาชนะรูปแบบอื่น ๆ ที่ทําขึ้นโดยมีเจตนาที่จะใชทํานองเดียวกับขวดนมดวย

ขอ 2  ขวดและภาชนะรูปแบบอื่น ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1)  สะอาด
(2)  ใสไมมีสี
(3)  ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกตองเปนพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนตที่ทนความรอนที่ใช

ตมได มีความทนทานตอการใชงานไดหลาย ๆ คร้ัง และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศดวย

ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอ่ืน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา

(4)  รูปแบบตองเปนไปตามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 3  หัวนมยางและฝาครอบหัวนมยาง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้

(1)  สะอาด
(2)  ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร
(3)  ฝาและฝาครอบหัวนมยางที่ทําดวยพลาสติก ตองเปนพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนต

ที่ทนความรอนที่ใชตมได มีความทนทานตอการใชงานไดหลาย ๆ คร้ัง และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้ดวย

ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอ่ืน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา

(4)  หัวนมยางตองทนความรอนที่ใชตมได มีความทนทานตอแรงดึงตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชี
หมายเลข 2 ทายประกาศ

ขอ 4  การตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจายของวัสดุที่ใชทําขวดนม
ใหวิเคราะหโดยวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2532
              ชวน หลีกภัย

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(106 ร.จ.1541 ตอนที่ 32 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2532)
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บัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532)

ตารางที่ 1  คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก
ชนิดพลาสติก

รายละเอียด

โพลีคารบอเนต
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได

(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)

(ก)  ตะกั่ว 20
(ข)  แคดเมี่ยม 20
ตารางที่ 2  คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย
                                                ชนิดพลาสติก

                   รายละเอียด

โพลีคารบอเนตปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตร

ของสารละลาย)
(ก)  โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 1
(ข)  โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกริยา 5
(ค)  สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีที่อาหารที่มีความเปน

กรด-ดาง เกิน 5)
15

(ง)  สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซีติก (กรณีอาหารที่มี
คาความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5)

15
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บัญชีหมายเลข 2
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532)

ตารางที่ 1  คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อยาง
รายละเอียด ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได

(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)

(ก)  ตะกั่ว 10
(ข)  แคดเมี่ยม 10
(ค)  ไนโตรซามีน 0.01
ตารางที่ 2  คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพรกระจาย

รายละเอียด ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย)

(ก)  ฟนอล 5
(ข)  ฟอรมาลดีไฮด 4
(ค)  สังกะสี 1
(ง)  โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 1
(จ)  สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา 40
(106 ร.จ.1541 ตอนที่ 32 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2532)
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(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) 

เร่ือง  อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้าํหนัก 
------------------------------------------ 

โดยที่เปนการสมควรควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุม
น้ําหนัก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6) และ (10) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก เปนอาหารควบคุมเฉพาะ 
บรรดาขอกําหนดเกี่ยวกับอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ตามประกาศกระทรวง   

สาธารณสุข ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2528) ซึ่งมีกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใช
ประกาศนี้แทน 

ขอ 2  อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก หมายความวา อาหารที่ใชเฉพาะเพื่อควบคุม 
หรือลดน้ําหนัก แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

(1)  อาหารที่ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักใชกินแทนอาหารที่ใชกินตามปกติใน 1 มื้อ หรือ 
มากกวา 1 มื้อ หรือแทนอาหารทั้งวัน 

(2)  อาหารที่ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักใชกินแทนอาหารบางสวน ไดแก 
(ก)  อาหารที่ถูกลดพลังงาน 
(ข)  อาหารที่ใหพลังงานต่ํา 

ทั้งนี้ไมรวมถึงเครื่องดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524) เร่ือง 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 ที่มีการใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล 

อาหารตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหรสหวานจัด และวัตถุที่
ไดจากการผสมระหวางวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหรสหวานจัดกับวัตถุอ่ืน ซึ่งเมื่อรวมรสหวานเขา
ดวยกันแลวมากกวาน้ําตาลทรายในปริมาณเทากัน 

ขอ 3  อาหารตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
(1)  มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารนั้น 
(2)  มีความชื้นไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก สําหรับอาหารชนิดแหง 
(3)  ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ 

  (4)  ตรวจพบยีสตและเชื้อรา ไดดังนี้ (1) 
(4.1)  นอยกวา 1 ในอาหารควบคุมน้ําหนัก 1 มิลลิลิตร สําหรับอาหารสําหรับผูที่

ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที 
(4.2)  นอยกวา 10 ในอาหารควบคุมน้ําหนัก 1 กรัม สําหรับอาหารสําหรับผูที่

ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเขมขน  และชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที 
(4.3)  นอยกวา 100 ในอาหารควบคุมน้ําหนัก 1 กรัม สําหรับอาหารสําหรับผูที่

ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเหลว ชนิดเขมขน ชนิดแหง และชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่ผานกรรมวิธีการผลิตอื่น
นอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที 

การตรวจวิเคราะหยีสตและเชื้อราดังกลาวใหใชวิธี Bacteriological Analytical 
Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มี
ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method) 
-------------------------------------------------------------- 

 (1)   ความในขอ 3 (4) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 พ.ศ.2532 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง อาหารควบคุมน้ําหนัก (ฉบับที่ 2) (128 ร.จ. ตอนที่ 41 ง.  ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554) และใชขอความใหมแทนแลว 
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(5)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

(6)  ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอ่ืน ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ 4  อาหารตามขอ 2(1) เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภค นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน

ตามขอ 3 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย 

(1)  มีพลังงานระหวาง 200-400 กิโลแคลอรี (836-1672 กิโลจูล) ตอการรับประทาน 1 มื้อ 

(2)  มีพลังงานที่ไดจากสารโปรตีนไมนอยกวารอยละ 20 และไมเกินรอยละ 50 ของ 

พลังงานทั้งหมด 

(3)  โปรตีนที่มีอยูจะตองมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทาเคซีน 

(ก)  ในกรณีที่จะใชสารโปรตีนอื่นที่มีคุณคาทางโภชนาการไมเทียบเทากับเคซีน  

สารโปรตีนที่ใชนั้นตองมีอัตราสวนของโปรตีนที่จะนําไปใชประโยชนได (Protein Efficiency Ratio, PER)  

ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน และจะตองปรับคุณภาพของโปรตีนดังกลาวใหมีคุณคาเทียบเทาเคซีน 

(ข)  การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพื่อปรับปรุง 

คุณภาพของโปรตีน อาจทําไดในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวและตองเปนกรดอมิโนแบบ

แอล ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย 

(4)  มีพลังงานที่ไดจากสารไขมันไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด และตองมา 

จากกรดไลโนลีอิคในรูปของกลีเซอรไรดไมนอยกวารอยละ 3 ของพลังงานทั้งหมด 

(5)  มีสารคารโบไฮเดรทซึ่งอยูในรูปของน้ําตาล และ/หรือน้ําตาลแอลกอฮอล (Sugar  

alcohol) ไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก ยกเวนอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเหลว 

(6)  มีวิตามินชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตอไปนี้ 

(ก)  วิตามินเอ   ไมนอยกวา 5,000 หนวยสากล หรือเบตา-แคโรทีน  

(β-carotine) ในปริมาณที่เทียบเทา 

(ข)  วิตามินอี     ไมนอยกวา 30 หนวยสากล 

(ค)  วิตามินซี     ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม 

(ง)  วิตามินบี 1    ไมนอยกวา 1.5 มิลลิกรัม 

(จ)  วิตามินบี 2    ไมนอยกวา 1.7 มิลลิกรัม 

(ฉ)  ไนอะซีน      ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม 

(ช)  วิตามินบี 6    ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม 

(ซ)  วิตามินบี 12  ไมนอยกวา 6 ไมโครกรัม 

(ฌ)  กรดโฟลิก        ไมนอยกวา 0.4 มิลลิกรัม 

(ญ)  ไบโอติน         ไมนอยกวา 0.3 ไมโครกรัม 

(ฎ)  กรดแพนโทธีนิก    ไมนอยกวา 10 มิลลิกรัม 
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(7)  มีเกลือแรชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตอไปนี้ 

(ก)  แคลเซียม        ไมนอยกวา 1 กรัม 

(ข)  ฟอสฟอรัส        ไมนอยกวา 1 กรัม 

(ค)  เหล็ก            ไมนอยกวา 18 มิลลิกรัม 

(ง)  ไอโอดีน         ไมนอยกวา 150 ไมโครกรัม 

(จ)  แมกนีเซียม       ไมนอยกวา 400 มิลลิกรัม 

(ฉ)  ทองแดง         ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม 

(ช)  สังกะสี          ไมนอยกวา 15 มิลลิกรัม 

(ซ)  โพแทสเซียม      ไมนอยกวา 1.2 กรัม 

(ฌ)  แมงกานีส        ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม 

(ญ)  โซเดียม         ไมนอยกวา 1 กรัม 

ขอ 5  อาหารตามขอ 2(2)(ก) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี 

คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย 

(1)  มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนตามลักษณะของอาหารนั้น 

(2)  มีพลังงานไมเกินรอยละ 66 2/3 ของอาหารนั้น กอนถูกลดพลังงาน 

(3)  มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา 

ขอ 6  อาหารตามขอ 2(2)(ข) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี 

คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย 

(1)  มีพลังงานไมเกิน 40 กิโลแคลอรี่ (167.2 กิโลจูล) ตอสวนที่กําหนดใหรับประทาน  

(Specified serving) 

(2)  มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา 

ขอ 7  อาหารตามขอ 2 วรรคสอง นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี 

คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย 

ขอ 8  การใชสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และภาชนะบรรจุ ใหปฏิบัติตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และภาชนะบรรจุ แลวแตกรณี 

ขอ 9  การแสดงฉลากของอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ใหปฏิบัติตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เร่ือง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ.2528 และใหปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย 
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ขอ 10  ฉลากของอาหารตามขอ 2(1) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทย 

แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1)  ขอความวา "อาหารควบคุมหรือลดน้ําหนัก" ดวยตัวอักษรขนาดความสงูไมนอยกวา 

3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว 

(2)  ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญดาน 

โภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 

(3)  ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น" 

(4)  ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ (non nutritive  

ingredient) 

(5)  คุณคาทางโภชนาการและพลังงานที่ไดรับตอการกิน 1 คร้ัง 

(6)  ขอความวา "ควรกินวันละไมตํ่ากวา 800 กิโลแคลอรี่ (3,344 กิโลจูล)" 

(7)  วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชนบําบัด 

อยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปนคูมือ

หรือเอกสารกํากับไว 

ขอ 11  ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ก) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน 

ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1)  ขอความวา "อาหารลดพลังงาน" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา  

3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว 

(2)  ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง  

ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 

(3)  ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 

(4)  ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น" 

(5)  ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ 

(6)  คุณคาทางโภชนาการของอาหาร 

(7)  วิธีใชและขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติ ในการใชอยางถูกตองตามหลัก 

โภชนบําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ให

จัดทําเปนคูมือหรือเอกสารกํากับไว 

ขอ 12 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ข) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน

ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1)  ขอความวา "อาหารพลังงานต่ํา" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา  

3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่ออาหารแลว 
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(2)  ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง  

ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 

(3)  ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดงขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 

(4)  ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น" 

(5)  ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ 

(6)  คุณคาทางโภชนาการของอาหาร 

(7)  วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชน

บําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปน

คูมือหรือเอกสารกํากับไว 

ขอ 13  ฉลากของอาหารตามขอ 2 วรรคสอง ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความ 

เปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1)  ขอความวา "วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอย 

กวา 3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตกรณีที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว 

(2)  ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น" 

(3)  ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ 

(4)  วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชนบําบัด 

อยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปนคูมือ

หรือเอกสารกํากับไว 

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532 

                                                                                                    ชวน หลีกภัย 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(106 ร.จ.29 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2532) 
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534)

เร่ือง   น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)
------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเรื่องคุณภาพหรือมาตรฐานของน้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2) และ (6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหยกเลิกความใน (จ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61
(พ.ศ.2524) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 และใหใชความตอไปนี้
แทน

"(จ)  แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร"
ขอ 2  ใหยกเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 และใหใช
ความตอไปนี้แทน

"(ฌ)  เหล็ก  ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
 (ญ)  ตะกั่ว  ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร"

ขอ 3  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (ท) (ธ) และ (น) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524

"(ท)  อะลูมิเนียม ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
 (ธ)  เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
 (น)  ไซยาไนด  ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร"

ขอ 4  ใหผูทีไ่ดรับใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหารหรอืผูทีไ่ดรับอนญุาตใหใชฉลากอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 
7 กนัยายน พ.ศ.2524 อยูกอนวนัทีป่ระกาศฉบบันีใ้ชบังคบั มายืน่คาํขอแกไขรายการใหมรีายละเอยีดถกูตอง
ตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาว
แลว ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือฉลากเดิมคงใชไดตอไปจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือ     
จนกวาผูอนุญาตจะแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2534

               อุทัย สุดสุข
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(107 ร.จ.3041 ตอนที่ 61 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534)
เร่ือง  น้ําแข็ง (ฉบับที่ 2)

------------------------------------------
โดยที่เปนการสมควรแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องน้ําแข็ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหยกเลิกความใน (จ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78

(พ.ศ.2527) เร่ือง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527 และใหใชความตอไปนี้แทน
"(จ)  แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร"

ขอ 2  ใหยกเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เร่ือง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคา พ.ศ.2527 และใหใชความตอไปนี้แทน

"(ฌ)  เหล็ก  ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
 (ญ)  ตะกั่ว  ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร"

ขอ 3  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (ธ) (น) และ (บ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เร่ือง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527

"(ธ)  อะลูมิเนียม  ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
 (น)  เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
 (บ)  ไซยาไนด ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร"

ขอ 4  ใหผูทีไ่ดรับใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหาร หรือผูทีไ่ดรับอนญุาตใหใชฉลากอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เร่ือง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527  อยู
กอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ มายื่นคําขอแกไขรายการใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับอาหารหรือฉลากเดิมคงใชไดตอไปจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือจนกวาผูอนุญาตจะแจงให
ทราบถึงการไมอนุญาต

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2534

         ไพโรจน นิงสานนท
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(108 ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535)

เร่ือง  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
------------------------------------------

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสขุ วาดวยเรือ่งอาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2525) เร่ือง อาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2525
ขอ 2  ใหอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท หมายความวา

(1)  อาหารทีผ่านกรรมวธิทีีใ่ชทาํลายหรอืยบัยัง้การขยายพนัธุของจลิุนทรยีดวยความรอน
ภายหลังหรือกอนการบรรจุหรือปดผนึก ซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่เปนโลหะหรือวัตถุอ่ืนที่ 
คงรูป ที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวไดใน
อุณหภูมิปกติ หรือ

(2)  อาหารในภาชนะบรรจุชนิดลามิเนต (laminate) ฉาบ เคลือบ อัด หรือติดดวยโลหะ
หรือส่ิงอื่นใด หรืออาหารในภาชนะบรรจุที่เปนขวดแกวที่ฝามียางหรือวัสดุอ่ืนผนึก หรืออาหารในภาชนะ
บรรจุอ่ืนซึ่งสามารถปองกันมิใหความชื้นหรืออากาศผานซึมเขาภายในภาชนะบรรจุไดในภาวะปกติ และ
สามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ

ขอ 4  อาหารตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1)  ไมมีสี กลิ่น หรือรส ที่ผิดจากสภาพของอาหารนั้น
(2)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(3)  ไมมีสารพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(4)  ไมมีสารปนเปอน เวนแตดังตอไปนี้

(4.1)  อาหารในภาชนะบรรจุที่เปนโลหะ
ดีบุก       ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
สังกะสี    ไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
ทองแดง  ไมเกิน 20 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
ตะกั่ว    ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม เวนแตอาหารทีม่สีาร

ตะกัว่ปนเปอนตามธรรมชาตใินปรมิาณสงู ใหมไีดตามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา

สารหนู  ไมเกิน 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
ปรอท  ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม  สําหรับอาหารทะเล 

และไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรบัอาหารอื่น
(4.2)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ไมเปนโลหะ

ตะกั่ว    ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม  เวนแตอาหารที่มีสาร
ตะกั่วปนเปอนตามธรรมชาติในปริมาณสูง ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

สารหนู  ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
ปรอท   ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม  สําหรับอาหารทะเล 

และไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารอื่น
ขอ 5  อาหารตามขอ 3(1) ที่ผานกรรมวิธีใหความรอนภายหลังการบรรจุหรือปดผนึก นอกจาก

ตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐานตามขอ  4  แลว ตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐานเฉพาะดงันีด้วยคอื ไมมวีตัถกุนัเสยี
เวนแตวัตถุกันเสียที่ติดมากับวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของอาหารนั้น

ความในวรรคหนึ่งไมรวมถึงการใชโพแทสเซียมไนไตรท หรือโซเดียมไนไตรท หรือ
โพแทสเซียมไนเตรท หรือโซเดียมไนเตรท ในปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สําหรับเนื้อหมักชนิดเคียวมีทโพรดัก (cured meat product)
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ขอ 6  อาหารตามขอ 3(1) ชนดิทีม่คีวามเปนกรดต่าํ คือ มคีาความเปนกรด-ดาง มากกวา 4.6 
และคาวอเตอรแอคติวิต้ี (Water activity) มากกวา 0.85 นอกจากตองมีคุณภาพหรอืมาตรฐานตามขอ 4 
และขอ 5 แลว ตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐานเฉพาะดงันีด้วย คือ ไมมีจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตไดใน
ระหวางการเก็บที่อุณหภูมิปกติ (1)

ขอ 7  อาหารตามขอ 3(1) ชนดิทีม่คีาความเปนกรด-ดาง ต้ังแต 4.6 ลงมา และขอ 3(2) นอก
จากตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐานตามขอ 4 และขอ 5 แลว ตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐานเฉพาะดงันีด้วยคอื (1)

(1)  ตรวจพบจุลินทรียที่เจริญเติบโตไดที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส หรือ
55 องศาเซลเซียส

(1.1)  ไมเกิน 1,000 ตออาหาร 1 กรัม สําหรับอาหารตามขอ 3(1)
(1.2)  ไมเกิน 10,000 ตออาหาร 1 กรัม สําหรับอาหารตามขอ 3(2)

(2)  ตรวจพบยีสตและราไมเกิน 100 ตออาหาร 1 กรัม
(3)  ตรวจไมพบบกัเตรชีนดิโคลฟิอรม หรือตรวจพบบกัเตรชีนดิโคลฟิอรมนอยกวา 3 ตออาหาร 1 

กรัม ในกรณีที่ตรวจโดยวิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number)
ขอ 7/1  ผูผลิตอาหารตามขอ 3(1) ชนดิทีม่คีวามเปนกรดต่าํ คือ มคีาความเปนกรด-ดาง มากกวา 

4.6 และคาวอเตอรแอคตวิต้ีิ (Water activity) มากกวา 0.85 ตองดาํเนนิการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  (2)

(1)  ฆาเชือ้ดวยความรอนทีอุ่ณหภมูแิละเวลาทีก่าํหนด (Scheduled process) โดยให
คา F0 (Sterilizing value) ไมตํ่ากวา 3 นาท ีซึง่เพยีงพอในการทาํลายสปอรของ เชือ้คลอสทรเิดยีม โบทลิูนัม่
(Clostridium botulinum) ทั้งนี้อุณหภูมิและเวลาที่กําหนดจะตองมีการศึกษาทดสอบการกระจายความรอน
หรืออุณหภูมิภายในเครื่องฆาเชื้อ (Heat distribution) และอัตราการแทรกผานความรอน (Heat 
penetration) ณ สถานที่ผลิตแหงนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศกําหนด

(2)  เติมกรดเพื่อปรับสภาพความเปนกรด-ดางของอาหาร ไมเกิน 4.6
ทั้งนี้วิธีการปรับใหไดสภาพความเปนกรด-ดางสมดุล (Equilibrium pH) และ

กระบวนการฆาเชือ้ดวยความรอน ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร หรือเงือ่นไขทีสํ่านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด

ขอ 8  ภาชนะบรรจุอาหารตามขอ 2 ตอง
(1)  สะอาด
(2)  ไมเคยใชใสอาหารหรือวัตถุอ่ืนใดมากอน ถาภาชนะบรรจุนั้นเปนโลหะ
(3)  ไมมีตะกั่ว สนิมเหล็ก หรือสีอ่ืนใดติดอยูที่ดานในของภาชนะบรรจุ นอกจากสีของ

แล็กเคอรหรือสีของดีบุก และดานในของภาชนะบรรจุที่ทําดวยแผนเหล็กตองเคลือบดีบุก หรือสารอื่นใดที่
ปองกันมิใหอาหารสัมผัสกับแผนเหล็กไดโดยตรง

(4)  ไมร่ัวหรือบวม
(5)  เปนภาชนะบรรจทุีไ่มมสีารออกมาปนเปอนกบัอาหารในปรมิาณทีอ่าจเปนอนัตรายตอสุขภาพ

ขอ 9  อาหารตามขอ 2 ตองมีน้ําหนักเนื้ออาหาร (drained weight) ตามที่กําหนดไวในบัญชี
ทายประกาศนี้ เวนแตอาหารประเภทที่ไมอาจแยกเนื้ออาหารได

การตรวจหาน้ําหนักเนื้ออาหารใหใชวิธีตามที่กําหนดในหนังสือ เอ โอ เอ ซี
(Association of Official  Analytical Chemists) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพคร้ังที่ 13

ขอ 9/1  การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร (3)

--------------------------------------------------------------

 (1)
 ความใน ขอ 6 และขอ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่301) พ.ศ.2549 เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ (ฉบับที4่) (111 ร.จ. ตอนที ่111 ง. ลงวนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ.2549)
และใชขอความใหมแทนแลว

(2) 
 ความในขอ 7/1  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของประกาศกระทรวง             

สาธารณสขุ (ฉบับที ่301) พ.ศ.2549  เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ (ฉบับที4่) (111 ร.จ. ตอนที่ 111 ง. ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2549)
(3)  ความในขอ 9/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 3 ของประกาศกระทรวง             

สาธารณสขุ (ฉบับที ่301) พ.ศ.2549  เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ (ฉบับที4่) (111 ร.จ. ตอนที่ 111 ง. ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2549)
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ขอ 10  การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก (4)

ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในกรณีของฟรุตคอกเทลและฟรุตสลัด             
ใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามขอ 3(5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เร่ือง 
ฉลาก ลงวนัที ่ 19 กนัยายน พ.ศ.2543 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่ 252) 
พ.ศ.2545 เร่ือง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 แตทั้งนี้ใหแสดงเฉพาะสวนประกอบ         
ที่สําคัญโดยไมตองแจงปริมาณเปนรอยละของน้ําหนัก

ขอ 11  ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ (5)

11.1  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก
11.2  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 3(2) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาไดประกาศยกเวนไว
ขอ 12  ใหถือวาผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหใช

ฉลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่ 69 (พ.ศ.2525) เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ
ลงวันที่  4 สิงหาคม พ.ศ.2525 ที่มีรายละเอียดถูกตองตรงตามประกาศฉบับนี้ เปนผูไดรับใบสําคัญการ          
ข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร หรือไดรับอนุญาตใหใชฉลากอาหารตามประกาศฉบับนี้

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535

        ไพโรจน นิงสานนท
                                                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(109 ร.จ.9713 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2535)

บัญชีน้ําหนักเนื้ออาหาร
ประเภทอาหาร ชนิด น้ําหนักเนื้ออาหารเปน

รอยละของน้ําหนักสุทธิ
ผลไม 1.  ชิ้นหรือแวน ไมนอยกวา 60

2.  ทั้งผล ไมนอยกวา 40
พืชผัก 1.  ชิ้น ไมนอยกวา 60

2.  เมล็ด ไมนอยกวา 50
3.  ฝกหรือหัว ไมนอยกวา 40
4.  ดองเค็มหรือหวาน เชน ซีเซกฉาย กงฉาย ตั้งฉาย ไมนอยกวา 65
5.  เตาหูยี้ ไมนอยกวา 60
6.  เตาเจี้ยว ไมนอยกวา 50

เนื้อสัตว 1.  บรรจุในน้ําเกลือ ซอส น้ํามัน หรือส่ิงอื่นที่ไมใชเครื่องปรุง ไมนอยกวา 60
2.  เนือ้หอยในน้าํเกลอื ซอส น้าํมนั หรือส่ิงอืน่ทีไ่มใชเครือ่งปรุง ไมนอยกวา 50
3.  ไสกรอกในน้ําเกลือ ไมนอยกวา 50
1.  แกงเผ็ดตาง ๆ ไมนอยกวา 50
2.  พะแนงตาง ๆ ไมนอยกวา 65

อาหารปรุงสําเร็จ
ที่ทําใหสุกแลว

3.  แกงกะหรี่หรือมัสมั่น ไมนอยกวา 60
4.  ผัดเผ็ดอยางแหง เชน ผัดพริกขิง ผัดเผ็ดปลาหรือกุง ไมนอยกวา 90
5.  กุงเค็มหรือหวาน ไมนอยกวา 80
6.  หมูหวาน ไมนอยกวา 75
7.  ไกหรือหมูพะโล/ไกหรือหมู หรือขาหมูตมเค็ม ไมนอยกวา 55

อาหารประเภทหรือชนิดตามที่กําหนดไวในบัญชีแตมีลักษณะพิเศษที่มิอาจกําหนดเนื้ออาหารใหเปน
ไปตามที่กําหนดไวในบัญชีได หรืออาหารประเภทอื่นที่มิไดกําหนดไวในบัญชี ใหมีน้ําหนักเนื้ออาหารตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
--------------------------------------------------------------

 (4) 
 ความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่144) พ.ศ.2535 ถกูยกเลกิ โดยขอ 1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

(ฉบับที ่253) พ.ศ.2545 เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ (ฉบับที3่) (119 ร.จ. ตอนที ่54 ง. ลงวันที ่18 มถินุายน พ.ศ.2545) และใชขอความใหมแทนแลว
(5)  ความใน ขอ 11 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกยกเลิก โดยวรรค 3 แหงประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับที ่179) พ.ศ.2540 เร่ือง  อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ (ฉบับที ่2) (114 ร.จ. ตอนที ่102 ง. ลงวันที ่23 ธนัวาคม พ.ศ.2540)  และ
ใชขอความใหมแทนแลว
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 (สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536)
เร่ือง  ขาวเติมวิตามิน

------------------------------------------
โดยที่เปนการสมควรควบคุมคุณภาพมาตรฐานของขาวเติมวิตามิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ

อาหาร  พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหขาวเติมวิตามิน เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 2  ขาวเติมวิตามิน หมายความวา ขาวสารที่เติมวิตามินตามกรรมวิธีที่เหมาะสม
ขอ 3  ขาวเติมวิตามิน ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้

3.1  มีวิตามินตามชนิดและปริมาณตอขาวสาร 100 กรัม ดังนี้
3.1.1  วิตามินบี 1 (ไธอะมิน)       ไมนอยกวา 0.4 มิลลิกรัม
3.1.2  วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน)    ไมนอยกวา 0.3 มิลลิกรัม
3.1.3  ไนอาซิน (กรดนิโคตินามิคหรือนิโคตินาไมด) ไมนอยกวา 3.7 มิลลิกรัม

3.2  ความชื้น ไมเกินรอยละ 15 โดยน้ําหนัก
3.3  ไมมสีารพษิจากจลิุนทรยีหรือสารเปนพษิอ่ืนในปรมิาณทีอ่าจเปนอนัตรายตอสุขภาพ

ขอ 4  ขาวเติมวิตามินจะเติมสารอาหารหรือวิตามินอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอ 3.1 ก็ได
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน

ขอ 5  การใชวัตถุเจือปนอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหารและเรื่องภาชนะบรรจุอาหาร แลวแตกรณี

ขอ 6  การแสดงฉลากของขาวเติมวิตามิน ใหปฏิบัติดังนี้
6.1  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก

ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่95 (พ.ศ.2528)
เร่ือง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยกเวนขอ 3

6.2  ตองมขีอความเปนภาษาไทยแตจะมภีาษาตางประเทศดวยกไ็ด และอยางนอยตอง
มีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้

6.2.1  ชื่ออาหาร
6.2.2  เครื่องหมายการไดรับอนุญาตใหใชฉลาก
6.2.3  ชื่อและที่ต้ังของสถานที่ผลิต หรือของสถานที่แบงบรรจุ แลวแตกรณี
6.2.4  ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
6.2.5  คาพลังงานและปริมาณสารอาหารตอขาวสาร 100 กรัม

(ก)  คาพลังงาน
(ข)  คารโบไฮเดรต
(ค)  โปรตีน
(ง)  ไขมัน
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(จ)  วติามนิ อยางนอยตองแสดงตามชนดิทีก่าํหนดไวใน 3.1 และวติามนิอืน่
ถามีการเติม

(ฉ)  เกลือแร ถามีการเติม
6.2.6  คําแนะนาํในการใชดวยขอความวา "ไมควรลางน้าํเพือ่ไมใหวติามนิสญูหาย"

และ "เก็บในที่แหงและไมถูกแสงแดด"
6.2.7  เดอืนและปทีผ่ลิต โดยมขีอความ "ผลิต" กาํกบัไวดวย หรือเดอืนและปทีผ่ลิต

โดยมีขอความวา "ผลิต" และ เดือนและปที่แบงบรรจุ โดยมีขอความวา "แบงบรรจุ" กํากับไวดวย กรณีที่เปน
การผลิตโดยการแบงบรรจุ แลวแตกรณี

6.2.8  เดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา
"ควรบริโภคกอน" กํากับไวดวย

ขอ 7  ประกาศฉบับนี้ ไมใชบังคับกับผูผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก
ขอ 8  ใหผูผลิต ผูนาํเขาขาวเตมิวติามนิทีไ่ดจดัทาํฉลากอยูกอนวนัทีป่ระกาศนีใ้ชบังคบั ยืน่คาํขอ

ใชฉลากภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ  และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวให
คงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมด แตตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2536
          อาทิตย  อุไรรัตน

                                                                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(110 ร.จ.18 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2536)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536)

เร่ือง   กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร
------------------------------------------

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาดวยเร่ือง วตัถทุีห่ามใชในอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(5) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหยกเลิก

1.1  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดวัตถุที่หามใชใน
อาหาร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2522

1.2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 93 (พ.ศ.2528) เร่ือง กําหนดวัตถุที่หามใช
ในอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2528

1.3  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 106 (พ.ศ.2530) เร่ือง กําหนดวัตถุที่หามใช
ในอาหาร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2530

1.4  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 123 (พ.ศ.2532) เร่ือง กําหนดวัตถุที่หามใช
ในอาหาร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2532

ขอ 2  วัตถุดังตอไปนี้ เปนวัตถุที่หามใชในอาหาร
2.1  น้ํามันพืชที่ผานกรรมวิธีเติมโบรมีน (Brominated vegetable oil)
2.2  กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid)
2.3  กรดบอรริค (Boric acid)
2.4  บอรแรกซ (Borax)
2.5  แคลเซียมไอโอเดท หรือโพแทสเซียมไอโอเดท (Calcium iodate and Potassium

iodate) ยกเวนการใชเพื่อปรับสภาวะโภชนาการเกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีนตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.6  ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone)
2.7  โพแทสเซียมคลอเรท (Potassium chlorate)
2.8  ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) สารละลายฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde

Solution) และพาราฟอรมาลดีไฮด (Paraformaldehyde)
2.9  คูมาริน (Coumarin) หรือ 1,2-เบนโซไพโรต (1,2-Benzopyrone) หรือ 5,6-เบนโซ-

แอลฟา-ไพโรน (5,6-Benzo-∝-pyrone) หรือ ซิส-ออรโธ-คูมาริค แอซิด แอนไฮไดรด (cis-o-coumaric 
acid anhydride) หรือ ออรโธ-ไฮดรอกซีซินนามิค แอซิด แลคโตน (O-Hydroxycinnamic acid, lactone)

2.10  ไดไฮโดรคมูาริน (Dihydrocoumarin) หรือเบนโซไดไฮโดรไพโรน (Benzodihydropyrone)
หรือ 3,4-ไดไฮโดรคูมาริน (3,4-Dihydrocoumarin) หรือไฮโดรคูมาริน (Hydrocoumarin)

2.11  เมทธิลแอลกอฮอล (Methyl alcohol) หรือเมทานอล (Methanol) ยกเวนการใช
เปนสารชวยในการผลิตอาหาร (Food processing aids) เพื่อการสงออก  (1)

2.12  ไดเอทธิลีนไกลคอล (Diethylene Glycol) หรือไดไฮดรอกซีไดเอทธิล-อีเธอ
(Dihydroxydiethyl ether) หรือไดไกลคอล (diglycol) หรือ 2,2’-ออกซีบิส-เอทานอล (2,2’-oxybis-ethanol)
หรือ 2,2’-ออกซีไดเอทานอล (2,2’-Oxydiethanol)

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2536

    อาทิตย  อุไรรัตน
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 9 ง. ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2537)
--------------------------------------------------------------

 (1) ความในขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) ถูกยกเลิก โดย ขอ1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 247) พ.ศ.2544  เร่ือง กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหารฉบับที่ 2 (118 ร.จ. ตอนที่ 121 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ)        
ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว



 108 

(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) 
เร่ือง   เกลือบริโภค 

------------------------------------------ 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีไอโอดีน (Iodine) ในเกลือบริโภคที่ใชปรุงหรือแตงรสอาหาร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
ขอ 1  ใหเกลือบริโภคเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ขอ 2  เกลือบริโภค หมายความวา เกลือแกงที่ใชปรุงหรือแตงรสอาหารซึ่งบรรจุอยูในภาชนะที่ 

พรอมจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค 
ขอ 3  เกลือบริโภคตองมีปริมาณไอโอดีนไมนอยกวา 30 มิลลิกรัม ตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม 
ขอ 4  การแสดงฉลากของเกลือบริโภค ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เร่ือง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2528 แตตองมีขอความเปนภาษาไทย โดยจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอยตองมี        
ขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

4.1  ชื่ออาหาร 
4.2  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี 
4.3  เดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" กํากับไวดวย 
4.4  เดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา "ควรบริโภคกอน"  

กํากับไวดวย 
4.5  น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก 
4.6  ขอความวา "ควรเก็บในที่รมและแหง" 

ขอ 5  ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงคผลิตเพื่อสงออกไปจําหนาย 
นอกราชอาณาจักร และเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงคที่จะนําไปใชในทางอุตสาหกรรมอาหาร 

ขอ 6  ใหผูที่ไดจัดทําฉลากไวกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอน
จนกวาจะหมด แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ 

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2537 
          เตือนใจ นุอุปละ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 15 ง. ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2537) 
 



109

(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537)

เร่ือง  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง นมดัดแปลงสําหรับทารก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2528) เร่ือง นมดัดแปลง

สําหรับทารก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) 
เร่ือง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528

ขอ 2  ใหนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
เปนอาหารควบคุมเฉพาะ

ขอ 3  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
หมายความวา อาหารทีผ่ลิตขึน้จากการเปลีย่นแปลงสวนประกอบของนมโค ใหมอีงคประกอบของสารอาหาร
ใหเหมาะสมและเพียงพอกับที่จะใชเลี้ยงทารกและเด็ก แบงออกได ดังนี้

3.1  นมดัดแปลงสําหรับทารก หมายความวา นมดัดแปลงที่มีจุดมุงหมายใชเลี้ยงทารก
ต้ังแตแรกเกิดจนถึง 12 เดือน แทนหรือทดแทนนมแม

3.2  นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา นมดัดแปลงที่มี
จุดมุงหมายใชเลี้ยงทารกที่มีอายุต้ังแต 6 เดือนถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุต้ังแต 1 ปถึง 3 ป

ขอ 4  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้

4.1  มีสวนประกอบของนมโคไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก โดยไมรวมน้ํา
4.2  มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตร

ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กนั้น
4.3  มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก  สําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารกและ

นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง
4.4  มีลักษณะรวนเปนผงหรือแหง ไมเกาะเปนกอน สําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารก

และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่
แสดงไวในฉลากแลวตองมลัีกษณะไมรวมตวัเปนกอน ไมลอยเปนฝา และเนือ้อาหารตองไมหยาบ เหมาะสม
ที่จะนําไปใชเลี้ยงทารกหรือเด็กได โดยสามารถผานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะหที่ใชกันตาม
ปกติ

4.5  ไมเปลีย่นแปลงไปจากลกัษณะเดมิทีท่าํขึน้  สําหรบันมดดัแปลงสาํหรบัทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีตามขอ 7

4.6  ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ
4.7  ไมใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน (1)

(ก)  การเตมิน้าํตาลแลคโตสหรอืการเตมิคารโบไฮเดรตอืน่ทีม่ใิชน้าํตาลทีม่คีวามหวาน
เทยีบเทาหรือนอยกวาน้ําตาลแลคโตส

(ข)  นมดดัแปลงสาํหรบัทารกและนมดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ที่
มคีวามประสงคจะใหใชเลีย้งทารกหรอืเดก็เลก็ซึง่มรีะบบการยอยอาหารผดิปกต ิหรือมกีารดดูซมึอาหารผดิปกติ
หรือแพสารอาหารบางชนดิ ทัง้นีต้ามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
--------------------------------------------------------------

 (1)
  ความในขอ 4 (4.7) ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่156) พ.ศ.2537  ถกูยกเลกิ ขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

(ฉบับที ่286) พ.ศ.2547  เร่ือง  นมดดัแปลงสําหรบัทารกและนมดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ (ฉบับที ่2) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง.(ฉบับ

พิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548) และใชขอความใหมแทนโดย
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4.8  ไมมีวัตถุกันเสีย
4.9  ไมใสสี ไมแตงกลิ่นรส หรือไมใชวัตถุปรุงแตงรสอาหาร ทั้งนี้เวนแตนมดัดแปลงสูตร

ตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ อาจมกีารแตงกลิน่รสตามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา

4.10  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
4.11  ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอ่ืน ในปริมาณที่อาจเปนอนัตรายตอ

สุขภาพ
4.12  ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในนมดัดแปลงสําหรับทารก

และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 0.1 กรัม หรือ 0.1 มิลลิลิตร
4.13  ตรวจไมพบบักเตรีในนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ

ทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีสเตอริไลส 0.1 มิลลิลิตร
4.14  ตรวจไมพบบักเตรีในนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ

ทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธียูเอชที 0.1 มิลลิลิตร
4.15  ตรวจพบบักเตรีไมเกิน 10,000 ในนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตร

ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง 1 กรัม
4.16  ตรวจพบบกัเตรตีามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

สําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีอ่ืน
ขอ 5  นมดัดแปลงสําหรับทารกตาม 3.1 นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว

ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ
5.1  มีพลังงานไมนอยกวา 272 กิโลจูล (65 กิโลแคลอรี่) และไมเกิน 293 กิโลจูล

(70 กิโลแคลอรี่) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกตามที่ระบุในฉลากจํานวน 100 มิลลิลิตร 
เวนแตนมดัดแปลงสําหรับทารกที่มีความประสงคและเหมาะสมที่จะใชเลี้ยงทารกที่มีน้ําหนักตัวเมื่อคลอด
ตํ่ากวาหนึ่งพันแปดรอยกรัม ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5.2  มีสารโปรตีน สารคารโบไฮเดรต สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ในจํานวนที่
ใหพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่) ดังตอไปนี้

5.2.1  สารโปรตีนที่รางกายใชประโยชนไดหมด (Reference Protein) ไมนอยกวา
1.8 กรัมของเคซีน และปริมาณโปรตีนทั้งหมดจะตองไมเกิน 4.0 กรัม การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย 
(Essential  amino acid) เพือ่ปรับปรุงคณุภาพของโปรตนี อาจทาํไดในปริมาณเทาทีจ่าํเปนตามวตัถปุระสงค
ดังกลาว และตองเปนกรดอมโินแบบแอล  (L-form amino acid) ทัง้นีจ้ะตองไดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยากอน

5.2.2  สารคารโบไฮเดรต ตองเปนน้ําตาลแลคโตส (Lactose) ไมนอยกวารอยละ
50 ของน้ําหนัก ของสารคารโบไฮเดรตทั้งหมด

5.2.3  สารไขมันไมนอยกวา 3.3 กรัมและไมเกิน 6.0 กรัม  และมีกรดไขมันชนิด
ไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมด ถามีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุล
เกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)

5.2.4  วิตามินตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก)  วิตามินเอ ไมนอยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเกิน 150 ไมโครกรัม

โดยคํานวณเปนเรตินอล
(ข)  วิตามินดี ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 80 หนวยสากล
(ค)  วิตามินเค 1 ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ง)  วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล และ

ตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม
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(จ)  วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม
(ฉ)  วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ช)  ไนอาซิน (นิโคตินาไมด หรือกรดนิโคตินิก) ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม
(ซ)  วิตามินบี 6 ไมนอยกวา 35 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม 

ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรนมดัดแปลงสําหรับทารกเกินกวา 1.8 กรัมตอ 418 กิโลจูล (100 
กิโลแคลอรี่)

(ฌ)  กรดโฟลิก ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ญ)  กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม
(ฎ)  วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม
(ฐ)  ไบโอติน ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม
(ณ)  โคลีน ไมนอยกวา 7 มิลลิกรัม
(ด)  วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม

5.2.5  แรธาตุตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก)  โซเดียม ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 60 มิลลิกรัม
(ข)  โพแทสเซียม ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม และไมเกิน 200 มิลลิกรัม
(ค)  คลอไรด ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม และไมเกิน 150 มิลลิกรัม
(ง)  แคลเซียม ไมนอยกวา 50 มลิลิกรัม
(จ)  ฟอสฟอรัส ไมนอยกวา 25 มิลลิกรัม อัตราสวนของแคลเซียมตอ

ฟอสฟอรัสตองไมนอยกวา 1.2 และไมเกิน 2.0
(ฉ)  แมกนีเซียม ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม
(ช)  เหล็ก ไมนอยกวา 0.15 มิลลิกรัม และไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม
(ซ)  ไอโอดีน ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม และไมเกิน 75 ไมโครกรัม
(ฌ)  ทองแดง ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ญ ) สังกะสี ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม
(ฎ)  แมงกานีส ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม

ในกรณทีีน่มดดัแปลงสาํหรบัทารกนัน้ มคีวามประสงคจะใหใชเลีย้งทารกซึง่มรีะบบการยอย
อาหารผิดปกติ  หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของ
สารอาหาร ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใหแสดงวัตถปุระสงค
นั้นไวในฉลากดวย

ขอ 6  นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กตาม 3.2 นอกจากตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ

6.1  มีพลังงานไมนอยกวา 251 กิโลจูล (60 กิโลแคลอรี่) และไมเกิน 356 กิโลจูล 
(85 กิโลแคลอรี่) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกหรือเด็กตามที่ระบุในฉลากจํานวน 100 
มิลลิลิตร

6.2  มสีารโปรตนี สารไขมนั วติามนิ และแรธาตตุาง ๆ ในจาํนวนทีใ่หพลงังาน 418 กโิลจลู
(100 กิโลแคลอรี่) ดังตอไปนี้

6.2.1  สารโปรตีนที่รางกายใชประโยชนไดหมดไมนอยกวา 3.0  กรัม ของเคซีน
และปริมาณโปรตีนทั้งหมดจะตองไมเกิน 5.5 กรัม

การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโปรตีน    
อาจทาํไดในปริมาณเทาทีจ่าํเปนตามวตัถปุระสงคดังกลาว  และตองเปนกรดอมโินแบบแอล ทัง้นีจ้ะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน

6.2.2  สารไขมันไมนอยกวา 3.0 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิด
ไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมดถามีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุล
เกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)
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6.2.3  วิตามินตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก)  วิตามินเอ ไมนอยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเกิน 225 ไมโครกรัม

โดยคํานวณเปนเรตินอล
(ข)  วิตามินดี ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 120 หนวยสากล
(ค)  วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล และ

ตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม
(ง)  วิตามินเค 1 ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(จ)  วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม
(ฉ)  วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ช)  ไนอาซิน (นิโคตินาไมด หรือกรดนิโคตินิก) ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม
(ซ)  วิตามินบี 6 ไมนอยกวา 45 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม

ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กเกินกวา 3.0 
กรัม ตอ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)

(ฌ)  กรดโฟลิก ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ญ)  กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม
(ฎ)  วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม
(ฐ)  ไบโอติน ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม
(ณ)  วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม

6.2.4  แรธาตุตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก)  โซเดียม ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 85 มิลลิกรัม
(ข)  โพแทสเซียม ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม
(ค)  คลอไรด ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม
(ง)  แคลเซียม ไมนอยกวา 90 มิลลิกรัม
(จ)  ฟอสฟอรัส ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม ทั้งนี้อัตราสวนของแคลเซียมตอ

ฟอสฟอรัสตองไมนอยกวา 1.0 และไมเกิน 2.0
(ฉ)  แมกนีเซียม ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม
(ช)  เหล็ก ไมนอยกวา 1 มิลลิกรัม และไมเกิน 2 มิลลิกรัม
(ซ)  ไอโอดีน ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม
(ฌ)  สังกะสี ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม
ในกรณทีีน่มดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็นัน้มคีวามประสงค

จะใหใช เลี้ยงทารกหรือเด็กซึ่ งมีระบบการยอยอาหารผิดปกติ  หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ                  
หรือแพสารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของสารอาหารตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก           
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใหแสดงวัตถุประสงคนั้นไวในฉลากดวย

ขอ 7  นมดดัแปลงสาํหรบัทารกและนมดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ชนดิเหลว
ตองทําใหเปนเนื้อเดียวกันและใชกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนแลวแตกรณี ดังตอไปนี้

(1)  สเตอริไลส
(2)  ยูเอชที
(3)  กรรมวิธีอ่ืนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ขอ 8  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ตองไมใชกรรมวิธีการฉายรังสีหรือไมมีสวนประกอบที่ผานการฉายรังสี

ขอ 9  การผลตินมดดัแปลงสาํหรบัทารกและนมดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ 
ถาจําเปนตองใชวัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข      
วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ขอ 10  ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ตองเปนภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่สามารถรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารนั้นไวได 
และใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ ดวย

ขอ 11  การแสดงฉลากของนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ใหปฏิบัติ ดังนี้

11.1  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) 
เร่ือง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยกเวนขอ 3

11.2  ตองมีขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอย
ตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้

11.2.1  ชื่ออาหาร
11.2.2  เลขทะเบียนตํารับอาหารหรือเครื่องหมายการไดรับอนุญาตใหใชฉลาก

แลวแตกรณี
11.2.3  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี 

อาหารที่ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหาร  
นําเขาใหแสดงประเทศผูผลิตดวย

11.2.4  ปริมาณของอาหารเปนระบบเมตริก
(ก)  อาหารที่เปนผงหรือแหง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข)  อาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค)  อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิ

หรือปริมาตรสุทธิก็ได
11.2.5  สวนประกอบที่สําคัญของอาหารเปนรอยละของน้ําหนักโดยเรียงลําดับ

ปริมาณจากมากไปหานอย และตองแสดงคาพลงังานและปรมิาณสารอาหารดงัตอไปนี ้ตออาหาร 100 กรัม  
(หรือ 100 มลิลิลิตร) และตอนมดดัแปลงสาํหรบัทารกและนมดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็
ที่พรอมบริโภค 100 มิลลิลิตร

(ก)  คาพลังงาน เปนกิโลแคลอรีหรือกิโลจูล
(ข)  โปรตีน เปนกรัม
(ค)  คารโบไฮเดรต เปนกรัม
(ง)  ไขมัน เปนกรัม
(จ)  กรดไลโนลีอิก เปนมิลลิกรัม
(ฉ)  วิตามินตามชนิดและหนวยที่กําหนดไวในขอ 5.2.4 หรือ 6.2.3

แลวแตกรณี
(ช)  เกลือแรตามชนิดและหนวยที่กําหนดไวในขอ 5.2.5 หรือ 6.2.4

แลวแตกรณี
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11.2.6  วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" กํากับไวดวย หรือ 
วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" และ วันเดือนและปที่แบงบรรจุ โดยมีขอความวา "แบงบรรจุ" 
กํากับไวดวยกรณีที่เปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ แลวแตกรณี

11.2.7  วันเดือนและปที่หมดอายุ โดยมีขอความวา "หมดอายุ" กํากับไวดวย
11.2.8  คําแนะนําในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปดใช
11.2.9  วิธีเตรียม (ถามี)

   11.2.10 นมดัดแปลงสําหรับทารก ตองมีขอความ ดังตอไปนี้ (2)

(ก)  ขอความวา “ส่ิงสําคัญที่ควรทราบ
-  นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก เพราะมีคุณคาทาง

โภชนาการครบถวน
-  นมดัดแปลงสําหรับทารก ควรใชตามคําแนะนําของแพทย

พยาบาล หรือนักโภชนาการ
-  การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก”
ทั้งนี้ การแสดงขอความทั้ง 3 ขอความใหเรียงกันลงมา โดยอยูในกรอบ

เดยีวกนั สีของตวัอกัษรตดักบัสีพืน้ของกรอบ เฉพาะขอความแรกใหแสดงดวยตวัอกัษรหนาทบึ เห็นไดชัดเจน
(ข)  ขอความแสดงวิธีใชหรือตารางแนะนําการเลี้ยงประจําวัน
(ค)  ขอความวา “ไมควรเตมิน้าํตาล น้าํผึง้ หรือวตัถใุหความหวานใด ๆ อีก

เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่
อานไดชัดเจนในบริเวณเดียวกับขอความคําเตือนอื่น ๆ (3)

11.2.11  นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมีขอความ
ดังตอไปนี้

(ก)  ขอความวา "อยาใชเลี้ยงทารกอายุตํ่ากวา 6 เดือน" ดวยตัวอักษร
เสนทบึสีแดง ขนาดความสงูไมนอยกวา 5 มลิลิเมตร ในกรอบสีเ่หลีย่มพืน้สขีาว สีของกรอบตดักบัพืน้ของฉลาก

(ข)  ขอความวา "แตงกลิ่นธรรมชาติ" "แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติ"
"แตงกลิ่นสังเคราะห" "แตงรสธรรมชาติ"  หรือ "แตงรสเลียนธรรมชาติ" ถามีการใช แลวแตกรณี

(ค)  ขอความวา “ไมควรเตมิน้าํตาล น้าํผึง้ หรือวตัถใุหความหวานใด ๆ อีก
เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่
อานไดชัดเจนในบริเวณเดียวกับขอความคําเตือนอื่น ๆ (4)

11.2.12  ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
--------------------------------------------------------------

 (2) 
 ความในขอ 11(11.2.10)(ก) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537  ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550 เร่ือง  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ฉบับที่ 3) (124 ร.จ. ตอนที่ 188 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550) และใชขอความใหมแทนแลว

(3) 
 ความใน ขอ 11(11.2.10)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่286) พ.ศ.2547  เร่ือง  นมดดัแปลงสาํหรบัทารกและนมดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ (ฉบับที ่2)
(122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)

(4)  ความใน ขอ 11(11.2.11)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537  ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่286) พ.ศ.2547  เร่ือง  นมดดัแปลงสาํหรบัทารกและนมดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ (ฉบับที ่2) 
(122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  85  (พ.ศ.2528) เร่ือง นมดัดแปลงสําหรับทารก ลงวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) เร่ือง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 
10 มกราคม พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กชนิดครบถวน ใหผูที่ไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว มาดําเนินการแกไขตํารับ
อาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้   
ใชบังคับ และเมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึง
วันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป

ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฎวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใชกอนวันที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ได ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งป นับแตวัน
ที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่  14  ตุลาคม พ.ศ.2537

            อาทิตย อุไรรัตน
                                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เลม 111 ตอนพเิศษ 54 ง. ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ.2537)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537)

เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารทารก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2528) เร่ือง อาหารทารก

ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528
ขอ 2  ใหอาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็เปนอาหารควบคมุเฉพาะ
ขอ 3  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา อาหาร

นอกเหนือจากนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ผลิตขึ้นใหมี
สวนประกอบของสารอาหารใหเหมาะสมและเพียงพอกับที่จะใชเลี้ยงทารกและเด็ก แบงออกได ดังนี้

3.1  อาหารทารก หมายความวา อาหารที่มีจุดมุงหมายใชเลี้ยงทารกตั้งแตแรกเกิด
จนถึง 12 เดือน แทนหรือทดแทนนมแม

3.2  อาหารสูตรตอเนื่องสาํหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา อาหารที่มีจุดมุงหมาย
ใชเลี้ยงทารกที่มีอายุต้ังแต 6 เดือนจนถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุต้ังแต 1 ปจนถึง 3 ป

ขอ 4  อาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ ตองมคุีณภาพหรอืมาตรฐาน
ดังตอไปนี้

4.1  มกีลิน่รสตามลกัษณะเฉพาะของอาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่ง สําหรบัทารก
และเด็กเล็กนั้น

4.2  มคีวามชืน้ไมเกนิรอยละ 5 ของน้าํหนกั สําหรบัอาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่ง
สําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง

4.3  มีลักษณะรวนเปนผงหรือแหงไมเกาะเปนกอน สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่แสดงไวในฉลากแลว  
ตองมีลักษณะไมรวมตัวเปนกอน ไมลอยเปนฝา และเนื้ออาหารตองไมหยาบ เหมาะสมที่จะนําไปใชเลี้ยง
ทารกหรือเด็กได โดยสามารถผานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะหที่ใชกันตามปกติ

4.4  ไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีตามขอ 7

4.5  ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ
4.6  ไมใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน (1)

 (ก)  การเตมิน้าํตาลแลคโตสหรอืการเตมิคารโบไฮเดรตอืน่ทีม่ใิชน้าํตาล ทีม่คีวามหวาน
เทยีบเทาหรือนอยกวาน้ําตาลแลคโตส

 (ข)  อาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ทีม่คีวามประสงค
จะใหใชเลีย้งทารกหรอืเดก็เลก็ซึง่มรีะบบการยอยอาหารผดิปกต ิหรือมกีารดดูซมึอาหารผดิปกต ิหรือแพสาร
อาหารบางชนดิ ทั้งนี้ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
--------------------------------------------------------------

 (1)
 ความในขอ 4(4.6) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับที ่287) พ.ศ.2547 เร่ือง  อาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ (ฉบับที ่3) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง.(ฉบับพิเศษ

แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548) และใชขอความใหมแทนแลว
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4.7  ไมมีวัตถุกันเสีย
4.8  ไมใสสี ไมแตงกลิน่รส หรือไมใชวตัถปุรุงแตงรสอาหาร ทัง้นีเ้วนแตอาหารสตูรตอเนือ่ง

สําหรับทารกและเด็กเล็ก อาจมีการแตงกลิ่นรสตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

4.9  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
 4.10  ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอ่ืน ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ
 4.11  ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหารทารกและอาหารสูตร

ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 0.1 กรัม หรือ 0.1 มิลลิลิตร
 4.12  ตรวจไมพบบักเตรีในอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ที่ใชกรรมวิธีสเตอริไลส 0.1 มิลลิลิตร
 4.13  ตรวจไมพบบักเตรีในอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ที่ใชกรรมวิธี ยู เอช ที 0.1 มิลลิลิตร
 4.14  ตรวจพบบักเตรีไมเกิน 10,000 ในอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับ

ทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง 1 กรัม
 4.15  ตรวจพบบกัเตรตีามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีอ่ืน
ขอ 5  อาหารทารกตาม 3.1 นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมี

คุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ
5.1  มีพลังงานไมนอยกวา 272 กิโลจูล (65 กิโลแคลอรี่) และไมเกิน 293 กิโลจูล 

(70 กิโลแคลอรี่) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารก ตามที่ระบุในฉลากจํานวน 100 มิลลิลิตร 
เวนแตอาหารทารกที่มีความประสงคและเหมาะสมที่จะใชเลี้ยงทารกที่มีน้ําหนักตัวเมื่อคลอดต่ํากวาหนึ่งพัน
แปดรอยกรัม ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5.2  มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ในจํานวนที่ใหพลังงาน 418
กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่) ดังตอไปนี้

5.2.1  สารโปรตีน ตอง  (2)

 (ก)  มสีารโปรตนีทีม่คุีณคาทางโภชนาการของสารโปรตนีเทยีบเทาเคซนี
ในปริมาณไมนอยกวา 1.8 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 4.0 กรัม

 (ข)  หากใชโปรตนีทีม่คุีณคาทางโภชนาการของสารโปรตนีไมเทยีบเทาเคซนี
สารโปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีน โดยมีอัตราสวนของสารโปรตีนที่จะนํามาใช
ประโยชนได (Protein Efficiency Ratio, PER) ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทาง 
โภชนาการของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่นตามความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แตทั้งนี้การใชสารโปรตีนดังกลาวตองปรับคุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมีคุณคาทางโภชนาการของสาร
โปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย

การเตมิกรดอมโินทีจ่าํเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพือ่ปรับปรุง    
คุณคาทางโภชนาการของสารโปรตนีตองเปนกรดอมโินแบบแอล (L-form amino acid) ตามทีไ่ดรับความเหน็
ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา และเตมิในปริมาณเทาทีจ่าํเปนตามวตัถปุระสงคดังกลาว
--------------------------------------------------------------

 (2)
ความในขอ 5(5.2.1)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่157) พ.ศ.2537 ถกูยกเลกิ  โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับที ่171) พ.ศ.2539 เร่ือง  อาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ (ฉบับที ่2) (113 ร.จ. ตอนที ่16 ง.(ฉบับพเิศษ
แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2539) และใชขอความใหมแทนแลว
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5.2.2  สารไขมันไมนอยกวา 3.3 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิด
ไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมดถามีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุล
เกิน  20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)

5.2.3  วิตามินตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก)  วิตามินเอ ไมนอยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเกิน 150 ไมโครกรัม

โดยคํานวณเปนเรตินอล
(ข)  วิตามินดี ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 80 หนวยสากล
(ค)  วิตามินเค 1 ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ง)  วติามนิอ ี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล และ

ตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม
(จ)  วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม
(ฉ)  วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ช)  ไนอาซิน (นิโคตินาไมด หรือกรดนิโคตินิก) ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม
(ซ)  วิตามินบี 6 ไมนอยกวา 35 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม 

ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณทีี่มีโปรตีนในสูตรอาหารทารกเกินกวา 1.8 กรัมตอ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)
(ฌ)  กรดโฟลิก ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ญ)  กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม
(ฎ)  วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม
(ฐ)  ไบโอติน ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม
(ณ)  โคลีน ไมนอยกวา 7 มิลลิกรัม
(ด)  วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม

5.2.4  แรธาตุตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก)  โซเดียม ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 60 มิลลิกรัม
(ข)  โพแทสเซียม ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม และไมเกิน 200 มิลลิกรัม
(ค)  คลอไรด ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม และไมเกิน 150 มิลลิกรัม
(ง)  แคลเซียม ไมนอยกวา 50 มิลลิกรัม
(จ)  ฟอสฟอรัส ไมนอยกวา 25 มิลลิกรัม อัตราสวนของแคลเซียม

ตอฟอสฟอรัสตองไมนอยกวา 1.2 และไมเกิน 2.0
(ฉ)  แมกนีเซียม ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม
(ช)  เหล็ก ไมนอยกวา 0.15 มิลลิกรัม และไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม
(ซ)  ไอโอดีน ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม และไมเกิน 75 ไมโครกรัม
(ฌ)  ทองแดง ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ญ ) สังกะสี ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม
(ฎ)  แมงกานีส ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม

ในกรณีที่อาหารทารกนั้นมีความประสงคจะใหใชเลี้ยงทารกซึ่งมีระบบการยอยอาหาร
ผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของ            
สารอาหารตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใหแสดงวัตถุประสงค
นั้นไวในฉลากดวย
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ขอ 6  อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กตาม 3.2 นอกจากตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ

6.1  มีพลังงานไมนอยกวา 251 กิโลจูล (60 กิโลแคลอรี่) และไมเกิน 356 กิโลจูล
(85 กิโลแคลอรี่) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกหรือเด็กตามที่ระบุในฉลาก จํานวน 100 
มิลลิลิตร

6.2  มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ในจํานวนที่ใหพลังงาน 418
กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่) ดังตอไปนี้

6.2.1 สารโปรตีน ตอง (3)

(ก)  มสีารโปรตนีทีม่คุีณคาทางโภชนาการของสารโปรตนีเทยีบเทาเคซนี
ในปริมาณไมนอยกวา 3.0 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 5.5 กรัม

 (ข)  หากใชสารโปรตนีทีม่คุีณคาทางโภชนาการของสารโปรตนีไมเทยีบเทาเคซนี
สารโปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนโดยมีอัตราสวนของสารโปรตีนที่จะนํามาใช
ประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่น
ตามความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตทั้งนี้การใชสารโปรตีนดังกลาวตองปรับ
คุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย

การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกายเพื่อปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการ
ของสารโปรตีนตองเปนกรดอมิโนแบบแอลตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และเติมในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาว

6.2.2  สารไขมันไมนอยกวา 3.0 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิด
ไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมดถามีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุล
เกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)

6.2.3  วิตามินตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก)  วิตามินเอ ไมนอยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเกิน 225 ไมโครกรัม

โดยคํานวณเปนเรตินอล
(ข)  วิตามินดี ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 120 หนวยสากล
(ค)  วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล และ

ตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม
(ง)  วิตามินเค 1 ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(จ)  วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม
(ฉ)  วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ช)  ไนอาซิน (นิโคตินาไมด หรือกรดนิโคตินิก) ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม
(ซ)  วิตามินบี 6 ไมนอยกวา 45 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม 

ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กเกินกวา 3.0 กรัม 
ตอ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)

(ฌ)  กรดโฟลิก ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ญ)  กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม
(ฎ)  วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม
(ฐ)  ไบโอติน ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม
(ณ)  วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม

--------------------------------------------------------------

 (3)  
 ความในขอ 6(6.2.1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่157) พ.ศ.2537 ถกูยกเลกิ  โดยขอ 2 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับที ่171) พ.ศ.2539 เร่ือง  อาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ (ฉบับที ่2) (113 ร.จ. ตอนที่ 16 ง.(ฉบับ

พิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2539) และใชขอความใหมแทนแลว
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6.2.4  แรธาตุตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก)  โซเดียม ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 85 มิลลิกรัม
(ข)  โพแทสเซียม ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม
(ค)  คลอไรด ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม
(ง)  แคลเซียม ไมนอยกวา 90 มิลลิกรัม
(จ)  ฟอสฟอรัส ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม

ทั้งนี้อัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสตองไมนอยกวา 1.0 และ
ไมเกิน 2.0

(ฉ)  แมกนีเซียม ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม
(ช)  เหล็ก ไมนอยกวา 1 มิลลิกรัม และไมเกิน 2 มิลลิกรัม
(ช)  ไอโอดีน ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม
(ฌ)  สังกะสี ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม

ในกรณีที่อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กนั้นมีความประสงคจะใหใชเลี้ยง
ทารกหรือเด็กซึ่งมีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิด
ไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของสารอาหารตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และใหแสดงวัตถุประสงคนั้นไวในฉลากดวย

ขอ 7  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลว ตองทําใหเปน
เนื้อเดียวกันและใชกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนแลวแตกรณี ดังตอไปนี้

(1)  สเตอริไลส
(2)  ยู เอช ที
(3)  กรรมวิธีอ่ืนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอ 8  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองไมใชกรรมวิธีการ
ฉายรังสี หรือไมมีสวนประกอบที่ผานการฉายรังสี

ขอ 9  การผลิตอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ถาจําเปนตองใช
วตัถเุจอืปนอาหารนอกจากวตัถกุนัเสยี ตองปฏบัิติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาดวยเร่ือง วตัถเุจอืปน
อาหาร

ขอ 10  ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ตองเปนภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่สามารถรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารนั้นไวได และใหปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ ดวย

ขอ 11  การแสดงฉลากของอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ใหปฏิบัติดังนี้

11.1  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) 
เร่ือง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยกเวนขอ 3

11.2  ตองมีขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอย
ตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้

11.2.1  ชื่ออาหาร
11.2.2  เลขทะเบียนตํารับอาหารหรือเครื่องหมายการไดรับอนุญาตใหใชฉลาก

แลวแตกรณี
11.2.3  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณ ี

อาหารที่ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหาร  
นําเขาใหแสดงประเทศผูผลิตดวย
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11.2.4  ปริมาณของอาหารเปนระบบเมตริก
(ก)  อาหารที่เปนผงหรือแหง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข)  อาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค)  อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิ

หรือปริมาตรสุทธิก็ได
11.2.5  สวนประกอบที่สําคัญของอาหารเปนรอยละของน้ําหนักโดยเรียงลําดับ

ปริมาณจากมากไปหานอย และตองแสดงคาพลงังานและปรมิาณสารอาหารดงัตอไปนี ้ตออาหาร 100 กรัม
(หรือ 100 มิลลิลิตร) และตออาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่พรอมบริโภค 
100 มิลลิลิตร

(ก)  คาพลังงาน เปนกิโลแคลอรีหรือกิโลจูล
(ข)  โปรตีน เปนกรัม
(ค)  คารโบไฮเดรต เปนกรัม
(ง)  ไขมัน เปนกรัม
(จ)  กรดไลโนลีอิก เปนมิลลิกรัม
(ฉ)  วิตามินตามชนิดและหนวยที่กําหนดไวในขอ 5.2.3 หรือ 6.2.3

แลวแตกรณี
(ช)  เกลือแรตามชนิดและหนวยที่กําหนดไวในขอ 5.2.4 หรือ 6.2.4

แลวแตกรณี
11.2.6  วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" กํากับไวดวย หรือ 

วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" และ วันเดือนและปที่แบงบรรจุ โดยมีขอความวา "แบงบรรจุ" 
กํากับไวดวย กรณีที่เปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ แลวแตกรณี

11.2.7  วันเดือนและปที่หมดอายุ โดยมีขอความวา "หมดอายุ" กํากับไวดวย
11.2.8  คําแนะนําในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปดใช
11.2.9  วิธีเตรียม (ถามี)

 11.2.10  อาหารทารก ตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(ก)  ขอความวา “ส่ิงสําคัญที่ควรทราบ (4)

-  นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก เพราะมีคุณคา
ทางโภชนาการครบถวน

-  อาหารทารก ควรใชตามคําแนะนําของแพทย พยาบาล หรือ
นักโภชนาการ

-  การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก”
ทัง้นี ้การแสดงขอความทัง้ 3 ขอความ ใหเรียงกนัลงมา โดยอยูในกรอบ

เดยีวกนั สีของตวัอกัษรตดักบัสีพืน้ของกรอบ เฉพาะขอความแรกใหแสดงดวยตวัอกัษรหนาทบึ เหน็ไดชดัเจน
(ข)  ขอความแสดงวิธีใชหรือตารางแนะนําการเลี้ยงประจําวัน
(ค)  ขอความวา “ไมควรเตมิน้าํตาล น้าํผึง้ หรือวตัถใุหความหวานใด ๆ อีก

เพราะอาจทําใหทารกและเดก็เลก็ฟนผแุละเปนโรคอวนได” ดวยตวัอกัษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่
อานไดชัดเจนในบรเิวณเดยีวกบัขอความคาํเตอืนอืน่ ๆ (5)

--------------------------------------------------------------

(4)  
 ความในขอ 11(11.2.10)(ก) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537  ถูกยกเลิก  โดยขอ 1 ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4) (124 ร.จ. ตอนที่ 188 ง.

(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550) และใชขอความใหมแทนแลว
(5) 
ความในขอ11(11.2.10)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537  ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เร่ือง  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) (122 ร.จ. ตอนที่
9 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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11.2.11  อาหารสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ ตองมขีอความ ดังตอไปนี้
(ก)  ขอความวา "อยาใชเลี้ยงทารกอายุตํ่ากวา 6 เดือน" ดวยตัวอักษร

เสนทบึสีแดง ขนาดความสงูไมนอยกวา 5 มลิลิเมตร ในกรอบสีเ่หลีย่มพืน้สขีาว สีของกรอบตดักบัพืน้ของฉลาก
(ข)  ขอความวา "แตงกลิ่นธรรมชาติ" "แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติ"

"แตงกลิ่นสังเคราะห" "แตงรสธรรมชาติ" หรือ "แตงรสเลียนธรรมชาติ" ถามีการใช แลวแตกรณี
(ค)  ขอความวา “ไมควรเตมิน้าํตาล น้าํผึง้ หรือวตัถใุหความหวานใด ๆ อีก 

เพราะอาจทําใหทารกและเดก็เลก็ฟนผแุละเปนโรคอวนได” ดวยตวัอกัษรขนาดไมเลก็กวา 2 มิลลิเมตร ที่
อานไดชัดเจนในบรเิวณเดยีวกบัขอความคาํเตอืนอืน่ ๆ(6)

11.2.12  ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
ประกาศฉบบันี ้ไมกระทบกระเทอืนถงึใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนตาํรับอาหารซึง่ออกใหตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2528) เร่ือง อาหารทารก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) เร่ือง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กชนิดครบถวน ใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวมาดําเนินการแกไขตํารับอาหารใหมี     
รายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และ
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึงวันที่ผูอนุญาต
ไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป

ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฎวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใชกอนวันที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู  และไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ได ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งป นับแตวัน
ที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537

        อาทิตย อุไรรัตน
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เลม 111 ตอนพเิศษ 54 ง. ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ.2537)

--------------------------------------------------------------

 (6)  
 ความในขอ11(11.2.11)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่287) พ.ศ.2547 เร่ือง  อาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็ (ฉบับที ่3) (122 ร.จ. ตอนที ่9 ง.(ฉบับ
พิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537)

เร่ือง อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารเสริมสําหรับเด็ก
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5  และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10)  แหงพระราชบญัญติั

อาหาร  พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 2  อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา อาหารที่ใชเสริมคุณคาอาหารและ

สรางความคุนเคยในการกินอาหารทั่วไปใหแกทารกตั้งแต  6 เดือน ถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุต้ังแต 1 ป 
ถึง 3 ป มี 6 ชนิด คือ

2.1  แปง ไดแก อาหารที่ทําจากธัญญพืชเปนหลัก
2.2  ผัก ไดแก อาหารที่ทําจากพืชผักเปนหลัก
2.3  ถั่ว ไดแก อาหารที่ทําจากถั่วเปนหลัก
2.4  ผลไม ไดแก อาหารที่ทําจากผลไมเปนหลัก
2.5  เนื้อสัตว ไดแก อาหารที่ทําจากเนื้อสัตวทุกชนิด  ตับ ไข เปนหลัก
2.6  ผสม ไดแก อาหารตาม 2.1 ถึง 2.5 รวมกันตั้งแตสองชนิดขึ้นไป

ขอ 3  อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
3.1  มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
3.2  มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

3.2.1  รวนเปนผง หรือแหง ไมเกาะเปนกอน สําหรับอาหารเสริมสําหรับทารกและ
เด็กเล็กชนิดแหง และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่แสดงไวในฉลากแลว ตองมีลักษณะนุมเหมาะสําหรับการ
ปอนดวยชอน

3.2.2  เปนเนือ้เดยีวกนัหรอืมชีิน้เลก็ ๆ ผสมอยูดวย เหมาะสาํหรบัการปอนดวยชอน
สําหรับอาหารเสริมสําหรับเด็กเล็กชนิดเหลว

3.2.3  ลักษณะอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

3.3  มีชนิดและปริมาณสารอาหาร ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

3.4  มีความชื้น ดังตอไปนี้
3.4.1  ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก สําหรับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ชนิดแหงที่ไมตองผานการหุงตมกอนรับประทาน
3.4.2  ไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก สําหรับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ชนิดแหงที่ตองผานการหุงตมกอนรับประทาน
3.5  ไมมีฮอรโมน หรือสารปฏิชีวนะ
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3.6  ไมใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล

3.7  ไมมีวัตถุกันเสีย

3.8  ไมใสสี ไมใชวัตถุปรุงแตงรสอาหาร

3.9  ไมแตงกลิ่นรส ทั้งนี้เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

3.10  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

3.11  ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอ่ืน ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ

3.12  ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.1 กรัม  หรือ

0.1 มิลลิลิตร

3.13  ตรวจไมพบบักเตรีในอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีสเตอริไลส

0.1 มิลลิลิตร

3.14  ตรวจไมพบบักเตรีในอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลวที่ใชกรรมวิธี

ยู เอช ที 0.1 มิลลิลิตร

3.15  ตรวจพบบักเตรีไดไมเกิน 50,000 ในอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดแหง

ทีไ่มตองผานการหงุตมกอนรับประทาน  1  กรัม และไมเกนิ 100,000 ในอาหารเสรมิสําหรบัทารกและเดก็เลก็

ชนิดแหงที่ตองผานการหุงตมกอนรับประทาน 1 กรัม

3.16  ตรวจพบบกัเตรตีามทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

สําหรับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลวที่ใชกรรมวิธีอ่ืน

3.17  มโีซเดยีมไดไมเกนิ 200 มลิลิกรัม ในอาหารเสรมิสําหรบัทารกและเดก็เลก็ 100 กรัม

โดยคํานวณจากน้ําหนักอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กในลักษณะพรอมที่จะบริโภคได

ขอ 4  อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลวตองใชกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน

แลวแตกรณี ดังตอไปนี้

4.1  สเตอริไลส

4.2  ยู เอช ที

4.3  กรรมวิธีอ่ืนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอ 5  อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองไมใชกรรมวิธีฉายรังสีอาหาร หรือไมมี

สวนประกอบที่ผานการฉายรังสี

ขอ 6  การผลิตอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กถาจําเปนตองใชวัตถุเจือปนอาหาร

นอกจากวัตถุกันเสีย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ขอ 7  ภาชนะบรรจทุีใ่ชบรรจอุาหารเสรมิสําหรบัทารกและเดก็เลก็ ตองเปนภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ

ที่สามารถรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารนั้นไวได  และใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ ดวย
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ขอ 8  การแสดงฉลากอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใหปฏิบัติดังนี้
8.1  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก

ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) 
เร่ือง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยกเวนขอ 3

8.2  ตองมีขอความเปนภาษาไทย  แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอย
ตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้

8.2.1  ชื่ออาหาร
8.2.2  เลขทะเบียนตํารับอาหาร หรือเครื่องหมายการไดรับอนุญาตใหใชฉลาก

แลวแตกรณี
8.2.3  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี อาหาร

ที่ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหารนําเขา   
ใหแสดงประเทศผูผลิตดวย

8.2.4  ปริมาณอาหารเปนระบบเมตริก
(ก)  อาหารที่เปนผงหรือแหง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข)  อาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค)  อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิ หรือ

ปริมาตรสุทธิก็ได
8.2.5  สวนประกอบทีสํ่าคญัของอาหารเปนรอยละของน้าํหนกั โดยเรยีงลาํดบั

ปริมาณจากมากไปหานอย  และตองแสดงคาพลงังาน และปรมิาณสารอาหารดงัตอไปนี ้ตอ อาหาร 100 กรัม
(หรือ 100 มิลลิลิตร) และตอปริมาณอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กที่แนะนําใหบริโภค 1 คร้ัง

(ก)  คาพลังงาน เปนกิโลแคลอรีหรือกิโลจูล
(ข)  โปรตีน เปนกรัม
(ค)  คารโบไฮเดรต เปนกรัม
(ง)  ไขมัน เปนกรัม
(จ)  วิตามิน ถามีการเติม
(ฉ)  เกลือแร ถามีการเติม

8.2.6 วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" กํากับไวดวย หรือ วันเดือน
และปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" และ วันเดือนและปที่แบงบรรจุ โดยมีคําวา "แบงบรรจุ" กํากับไวดวย 
กรณีที่เปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ แลวแตกรณี

8.2.7  วันเดือนและปที่หมดอายุ โดยมีขอความวา "หมดอายุ" กํากับไวดวย
8.2.8  คําแนะนําในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปดใช
8.2.9  วิธีเตรียม (ถามี)

8.2.10  ขอความวา "แตงกลิ่นธรรมชาติ" "แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติ" "แตงกลิ่น
สังเคราะห" "แตงรสธรรมชาติ" หรือ "แตงรสเลียนธรรมชาติ" ถามีการใช แลวแตกรณี

8.2.11  ขอความวา "อยาใชเลี้ยงทารกอายุตํ่ากวา 6 เดือน" ดวยตัวอักษรเสนทึบ
สีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีขาว สีของกรอบตัดกับพื้นของฉลาก

8.2.12  ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด



126

ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารซึ่งออกให
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่87 (พ.ศ.2528) เร่ือง อาหารเสรมิสําหรบัเดก็ ลงวนัที ่10  มกราคม
พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัอาหารเสรมิสําหรบัเดก็เฉพาะอยาง และใหผูทีไ่ดรับใบสําคญัการขึน้ทะเบยีน
ตํารับอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว มาดําเนินการแกไขตํารับอาหารใหมี         
รายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และ   
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึงวันที่ผูอนุญาต
ไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป

ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฎวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใช
กอนวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวง    
สาธารณสุขฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ได ทั้งนี้ตองไมเกิน
หนึ่งป นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่  14  ตุลาคม พ.ศ.2537

           อาทิตย  อุไรรัตน
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เลม 111 ตอนพเิศษ 54 ง. ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ.2537)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 167) พ.ศ.2538
เร่ือง การขยายระยะเวลาการใชฉลากนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลง

สูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรขยายเวลาการใชฉลากเดิมที่ยังเหลืออยูของนมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ออกไปอีกระยะหนึ่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ใหขยายระยะเวลาการใชฉลากเดิมในสวนที่เกี่ยวกับการผอนผันใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารที่ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2528) เร่ือง นมดัดแปลง
สําหรับทารก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) 
เร่ือง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับ
เด็กชนิดครบถวน และไดดําเนินการแกไขตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ. 
2537) เร่ือง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่        
14 สิงหาคม พ.ศ.2537 ออกไปอีก ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2538

         เสนาะ  เทียนทอง
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 11 ง. วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2539)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 168) พ.ศ.2538
เร่ือง การขยายระยะเวลาการใชฉลากอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก

------------------------------------------
โดยที่เปนการสมควรขยายเวลาการใชฉลากเดิมที่ยังเหลืออยูของอาหารทารกและอาหารสูตร

ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ออกไปอีกระยะหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหขยายระยะเวลาการใชฉลากเดิมในสวนที่เกี่ยวกับการผอนผันใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้น

ทะเบียนตํารับอาหารที่ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2528) เร่ือง อาหารทารก 
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528)เร่ือง อาหารเสริม
สําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กชนิดครบถวน 
และไดดําเนินการแกไขตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เร่ือง
อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2537 ออกไปอีก  
ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2538

        เสนาะ  เทียนทอง
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 11 ง. วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2539)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 169) พ.ศ.2538
เร่ือง  การขยายระยะเวลาการใชฉลากอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก

------------------------------------------
โดยที่เปนการสมควรขยายเวลาการใชฉลากเดิมที่ยังเหลืออยูของอาหารเสริมสําหรับทารก

และเด็กเล็ก ออกไปอีกระยะหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหขยายระยะเวลาการใชฉลากเดิมในสวนที่เกี่ยวของกับการผอนผันใหผูที่ไดรับใบสําคัญการ

ข้ึนทะเบียนตํารับอาหารที่ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) เร่ือง อาหาร
เสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กเฉพาะ
อยาง และไดดําเนินการแกไขตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เร่ือง 
อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2537 ออกไปอีก ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่       
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2538

         เสนาะ  เทียนทอง
                                                                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 11 ง. วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2539)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539
เร่ือง  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)

------------------------------------------
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับสารโปรตีนที่ใชในอาหารทารกและอาหาร

สูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใหชัดเจนขึ้น
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบญัญติั

อาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1  ใหยกเลิกความใน 5.2.1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537)

เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่  14 ตุลาคม พ.ศ.2537 และให
ใชความตอไปนี้แทน

"5.2.1  สารโปรตีน ตอง
(ก)  มีสารโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทาเคซีน

ในปริมาณไมนอยกวา 1.8 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 4.0 กรัม
(ข)  หากใชโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนไมเทียบเทาเคซีน

สารโปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีน โดยมีอัตราสวนของสารโปรตีนที่จะนํามาใช
ประโยชนได (Protein Efficiency Ratio, PER) ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทาง 
โภชนาการของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่นตามความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แตทั้งนี้การใชสารโปรตีนดังกลาวตองปรับคุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมีคุณคาทางโภชนาการของสาร
โปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย

การเตมิกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพื่อปรับปรุง    
คุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนตองเปนกรดอมิโนแบบแอล (L-form amino acid) ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเติมในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงค      
ดังกลาว”

ขอ 2  ใหยกเลิกความใน 6.2.1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537)
เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 และใหใช
ความตอไปนี้แทน

"6.2.1 สารโปรตีน ตอง
(ก)  มีสารโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทาเคซีน

ในปริมาณไมนอยกวา 3.0 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 5.5 กรัม
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(ข)  หากใชสารโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนไมเทียบเทาเคซีน
สารโปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนโดยมีอัตราสวนของสารโปรตีนที่จะนํามาใช
ประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่น
ตามความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตทั้งนี้การใชสารโปรตีนดังกลาวตองปรับ
คุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย

การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกายเพื่อปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของสาร
โปรตีนตองเปนกรดอมิโนแบบแอลตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และเติมในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาว"

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2539

        เสนาะ  เทียนทอง
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 16 ง. วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2539)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 174 (พ.ศ.2539)

เร่ือง  กําหนดอาหารที่หามนําเขาหรือจําหนาย
------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรหามนําเขาหรือจําหนายซึ่งอาหารที่พนกําหนดหมดอายุหรือที่ควรบริโภค
ตามที่กําหนดไวบนฉลาก

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ใหอาหารดังตอไปนี้ ที่พนกําหนดหมดอายุหรือที่พนกําหนดที่ควรบริโภคตามที่แสดงไวใน
ฉลาก เปนอาหารที่หามนําเขาหรือจําหนาย

1.  อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2.  อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
3.  นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
4.  นมเปรี้ยว
5.  นมโคที่ผานกรรมวิธีพาสเจอไรซ เชน นมสดพาสเจอไรซ นมแปลงไขมันพาสเจอไรซ

นมคืนรูปพาสเจอไรซ นมปรุงแตงพาสเจอไรซ และผลิตภัณฑของนมพาสเจอไรซ เปนตน
6.  อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2539
        เสนาะ  เทียนทอง

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 103 ง. ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2539)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 179) พ.ศ.2540)
เร่ือง   อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)

------------------------------------------
โดยที่เปนการสงเสริมการสงออกเพื่อจําหนายซึ่งอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ 11 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เร่ือง อาหาร

ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 11  ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ

11.1  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก
11.2  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 3(2) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาไดประกาศยกเวนไว”
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2540
          สมศักดิ์  เทพสุทิน

     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 102 ง. ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2540)



การบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตามแนวทางการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

โดย...ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ประเมินผลโครงการ



Agenda การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การ
จ าหน่าย

การบริหารพัสดุภาครัฐ
01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสด/ุการจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05

ฝึกปฏิบัติ



ที่มาของโครงการ

2563

3-18 ก.พ. 62

จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

“การบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ”

2562

31 ต.ค. 62

ส่วนราชการส่ง
รายงานประเมินผล
การปฏิบัติงานด้าน

บัญชีของส่วนราชการ 

2562

3 ธ.ค. 62

สนง.คลัง จ. ชลบุรี 
แจ้งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการให้กับหน่วย
เบิกจ่ายในจังหวัดชลบุรี

ทราบ

2562

29 พ.ย. 62

สนง.คลัง จ.ชลบุรีส่ง
รายงานประเมินผล
การปฏิบัติงานด้าน

บัญชีของส่วนราชการ
ในจังหวัดชลบุรีให้กับ 
สนง.คลัง เขต 2

15-25 ต.ค. 62

จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า

รายงานการประเมินผล
คุณภาพการบัญชี

ภาครัฐ

2562



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การท าสัญญาและหลกัประกนั
หมวด 5

การบริหารพัสดุ
หมวด 9

ข้อความทั่วไป
หมวด 1 

การซื้อหรือจ้าง
หมวด 2 

งานจ้างที่ปรึกษา
หมวด 3 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง

หมวด 4

การบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ

หมวด 6

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการ

หมวด 7

การทิ้งงาน
หมวด 8

การร้องเรียน
หมวด 10



การบริหารพัสดุภาครัฐ

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ส่วนท่ี 3

การจ าหน่ายพัสดุ

ส่วนที่ 4

การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

ส่วนที่ 1

การยืม

ส่วนท่ี 2

การบริหารพัสดุ
หมวด 9



การเก็บ การบันทึก

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว
1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิด 

ตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด กรณีเป็น
อาหารสดลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันได้

2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
และให้ครบถ้วนถูกต้อง

บัญชีวัสดุ

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ทะเบียนครภุณัฑ์

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ)์

ว 129
ลว 20 ต.ค. 49

ข้อ 203

ว 116 ลว 1 เม.ย. 35

ว 33545 ลว 11 พ.ย. 44

ว 43
ลว 29 ม.ค. 62



แผ่นที.่.............................(1)........................................................

ประเภท...........................(3).........................................................  ชื่อหรือชนิดวัสด.ุ..................(4)..................................รหสั.....................................(5)........................

ขนาดหรือลกัษณะ........................................................................

หน่วยทีนั่บ......................(6).........................................................ทีเ่ก็บ................................................................................

ราคาตอ่หน่วย

บาท รับ จา่ย คงเหลอื

(8)

วัน เดอืน ปี รับจาก/จา่ยให้ เลขทีเ่อกสาร
จ านวน

หมายเหตุ

จ านวนอยา่งสงู...................(7).......................

จ านวนอยา่งต่ า....................(7).......................

บญัชวีสัดุ
สว่นราชการ......................................................

หน่วยงาน........................(2)............................

ตัวอย่างบัญชีวัสดุ



แผ่นที.่.............................1........................................................

ประเภท...........................วัสดสุิน้เปลอืง.........................................................  ชื่อหรือชนิดวัสด.ุ.................หมึกพิมพ์..........................รหสั.....................................0001........................

ขนาดหรือลกัษณะ..................ML-3710ND (ML-205L)............................

หน่วยทีนั่บ......................กลอ่ง...................................................ทีเ่ก็บ.........................ตูเ้ก็บวัสด ุ1........................

ราคาตอ่หน่วย

บาท รับ จา่ย คงเหลอื

1 ต.ค. 62 ยอดยกมา 10

7 ม.ค. 63 รับจาก-หจก.มาดีคอมพวิเตอร์ ร. 1 5,000.00        5 15

8 ม.ค. 63 จ่ายให้-นางสาวบุญมา รวยสุข  จ. 1 1 14

บญัชวีสัดุ
สว่นราชการ.............กรมบญัชีกลาง.............

หน่วยงาน....ส านักงานคลงัจงัหวัดชลบรุี......

จ านวนอยา่งสงู...................5.......................

จ านวนอยา่งต่ า....................2.......................

วัน เดอืน ปี รับจาก/จา่ยให้ เลขทีเ่อกสาร
จ านวน

หมายเหตุ

ตัวอย่างบัญชีวัสดุ



ส่วนราชการ.................(1)....................
หน่วยงาน.....................(2)....................

ประเภท.........................(3)...........................รหสั.......................(4)...............................ลกัษณะ/คุณสมบตั.ิ.........................(5).................................รุ่น/แบบ….....................(6)............................
สถานทีต่ัง้/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.....................................................(7)..............................................ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจา้ง/ผู้บริจาค......................................(8).......................................................
ทีอ่ยู่..............................................................................................................................................(9)..............................................โทรศัพท.์...................................(10)..............................................

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ      เงินนอกงบประมาณ            เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ             อืน่ๆ
วิธกีารไดม้า   ตกลงราคา            สอบราคา                          ประกวดราคา                          วิธีพเิศษ                   รับบริจาค

จ านวน ราคา อายุ อัตรา ค่าเสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคา
หน่วย ตอ่หน่วย/ชุด/กลุม่ การใช้งาน ค่าเสือ่มราคา ประจ าปี สะสม

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

ทะเบยีนคุมทรัพยส์ิน

วัน เดอืน ปี ทีเ่อกสาร รายการ มูลค่ารวม มูลค่าสทุธิ หมายเหตุ

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน



ครั้งที่ วัน เดอืน ปี จ านวนเงิน

(23) (24) (26) (27)(25)

ประวัตกิารซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน

รายการ หมายเหตุ

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน



สว่นราชการ............................(1)...............................
หน่วยงาน................................(2)..............................

ประเภท.........................(3)...........................รหสั.......................(4)...............................ลกัษณะ/คุณสมบตั.ิ.........................(5).................................รุ่น/แบบ….....................(6)............................
สถานทีต่ัง้/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.....................................................(7)..............................................ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจา้ง/ผู้บริจาค......................................(8).......................................................
ทีอ่ยู่..............................................................................................................................................(9)..............................................โทรศัพท.์...................................(10)..............................................
ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ        เงินนอกงบประมาณ               เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ               อืน่ๆ
วิธกีารไดม้า   ตกลงราคา             สอบราคา                           ประกวดราคา                          วิธีพเิศษ                   รับบริจาค

จ านวน ราคา
หน่วย ตอ่หน่วย/ชุด/กลุม่

ทะเบยีนคุมทรัพยส์ิน
(กรณคีรุภณัฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์)

ทีเ่อกสารวัน เดอืน ปี รายการ มูลค่ารวม หมายเหตุ

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

กรณีครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์



ครั้งที่ วัน เดอืน ปี จ านวนเงิน หมายเหตุรายการ

ประวัตกิารซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

กรณีครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์



ประเภท..............ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์..........................รหสั........603-070000-59001 (100000017448).......ลกัษณะ/คุณสมบตั.ิ......Fujitsu  .....................รุ่น/แบบ…...............SP-1125.....................
สถานทีต่ัง้/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.........ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมอืง จ.ชลบุรี..............ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจา้ง/ผู้บริจาค.........บจก.มาดีคอมพวิเตอร์...........................
ทีอ่ยู่........................97/66 ม.4 ต.เสมด็ อ.เมอืง จ.ชลบุรี....................................................................................โทรศัพท.์.........038-257941.......................................................
ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ      เงินนอกงบประมาณ            เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ             อืน่ๆ
วิธกีารไดม้า   ตกลงราคา           สอบราคา                        ประกวดราคา                          วิธีพเิศษ                   รับบริจาค

จ านวน ราคา มูลค่ารวม อายุ อัตรา ค่าเสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคา มูลค่าสทุธิ หมายเหตุ
หน่วย ตอ่หน่วย/ชุด/กลุม่ การใช้งาน ค่าเสือ่มราคา ประจ าปี สะสม

6 ม.ค. 62 ใบตรวจรับเลขที ่5/2562 เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 12,000.00          12,000.00   5 20 1,800.00   1,800.00     10,200.00   โต๊ะคุณสมรักษ์

วัน เดอืน ปี ทีเ่อกสาร รายการ

ทะเบยีนคุมทรัพยส์ิน
       สว่นราชการ........กรมบัญชีกลาง.........
       หน่วยงาน..ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี..

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ว 238 ลว 9 ก.ย. 57



การเบิกจ่าย

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

การเบิกพัสดุ 
“ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุเป็นผู้เบิก”

ข้อ 204

การจ่ายพัสดุ
“ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ”
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบ(ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกคร้ังที่มกีาร
จ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อ 204



การเบิกจ่าย

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

ผู้เบิก

ใบเบิกพัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ
พัสดุ

- ตรวจสอบความถูก
ต้องของใบเบิก
- ลงบัญชีหรือ
ทะเบียน
- เก็บใบเบิกจ่ายไว้
เป็นหลักฐาน



การเบิกจ่าย

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนด
วิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงาน
คณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบด้วย

ข้อ 206



ส่วนที่ 2 การยืม

การยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่ง 

มิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้

ข้อ 207



ส่วนที่ 2 การยืม

พัสดุประเภทใช้คงรูป พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

การยืมพัสดุที่มีลักษณะ
คงทนถาวร อายุการใช้
งานยืนนาน ได้แก่ 

ครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้แล้ว
ไม่หมดไป

การยืมพัสดุที่มีลักษณะ
โดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองไป หรือไม่คง
สภาพเดิมอีกต่อไป เช่น 
วัสดุส านักงาน เป็นต้น

หลักเกณฑ์การยืมพัสดุ



ส่วนที่ 2 การยืม

พัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และก าหนดวัน
ส่งคืน

ข้อ 208

ประเภทการยืม ผู้อนุมัติ

ยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ยืมภายในหน่วยงานของรฐั

 ใช้ในสถานที หน่วยงาน
 ใช้นอกสถานที หน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงานซึ งรับผิดชอบพสัดุ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



Section Break
Insert your subtitle here

ตัวอย่าง
แบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ



ส่วนที่ 2 การยืม

ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปการคืนต้องส่งคืนในสภาพท่ี
ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย 
หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป 

ข้อ 209

แก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 

ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน 

ชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด



ส่วนที่ 2 การยืม

หลักเกณฑ์การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ

ข้อ 210

มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน

ไม่สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุนั้นได้ทัน

หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะให้ยืมได้

มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร



ส่วนที่ 2 การยืม

เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าท่ีแทนมีหน้าท่ีติดตามทวง
พัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด

ข้อ 211

ผู้ยืม

ใบยืมพัสดุ

ผู้ให้ยืม
พัสดุ



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผน
การซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย

ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซม
ให้กลับมาอยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

ข้อ 212



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจพัสดุซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีตามความจ าเป็น 
เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีท่ีผ่านมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

ข้อ 213

เดือนกันยายน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจพัสดุ

ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่

เดือนตุลาคม เริ่มตรวจนับพัสดุ 



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ประเด็นที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบพัสดุ
ข้อ 213

การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่

พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่

มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ระยะเวลาในการตรวจสอบพัสดุ
ข้อ 213

การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ภายใน 30 วันท าการ 
นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ส าเนาส่ง - สตง. 1 ชุด

- ต้นสังกัด 1 ชุด



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

กรณีที่ในรายงานการตรวจสอบพัสดุพบว่า มีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพหรือ
สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

ข้อ 214

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

ประธาน 1 คน

กรรมการอย่างน้อย 2 คน

ข้อ 26 และข้อ 27



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของ
รัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการดังนี้

ข้อ 215

ขาย (วิธีทอดตลาด)

แลกเปลี่ยน

โอน

แปรสภาพหรือท าลาย

พัสดุมีราคาต่ ากว่า 500,000 บาท 

ขายให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรการกุศล

การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

ให้ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวันท่ี
หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐส่ังการ



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วน
ท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

ข้อ 216

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 78

การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Payment)

EDC Pay in



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฎตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ 
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ข้อ 217

พัสดุมีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การจ าหน่ายเป็นสูญ

ผู้อนุมัติ

พัสดุมีราคาเกิน 1,000,000 บาท

กระทรวงการคลังราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค

ผจว./ผู้ว่าการ กทม./นายกเมืองพัทยาราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานของรัฐก าหนดหน่วยงานของรัฐอื่น

ผู้อนุมัติ



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออก
จากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

ข้อ 218

ข้อ 217

ข้อ 215
ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

แจ้ง สตง. ภายใน 30 วัน



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และได้
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และ 218 โดยอนุโลม

ข้อ 219



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ
ว 520 ลว 29 ต.ค. 62 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพ

กรณีมีประกันภัย
- ส่งมอบหรือคืนพัสดุแก่ประกันภัย
- ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน
- หมายเหตุว่า “พัสดุที่ช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพได้รับการชดใช้แล้ว”
- แจ้ง สตง.ภายใน 30 วัน

กรณีไม่ใช่การประกันภัย
- ส่งมอบหรือคืนพัสดุแก่ผู้ต้องรับผิด
- ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน
- หมายเหตุว่า “พัสดุท่ีช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพได้รับการชดใช้แล้ว”
- แจ้ง สตง.ภายใน 30 วัน

กรณีบริษัทประกันภัยหรือผู้ต้องรับผิดไม่ประสงค์รับพสัดุคืน
ให้ด าเนินการตามข้อ 215 ข้อ 217 ข้อ 218 และ ข้อ 219 แล้วแต่กรณี



รายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ควรประกอบด้วย...

1. รายงานวัสดุคงเหลือ>>>แสดงรายการและมูลค่าของวัสดุ

2. รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

3. รายงานครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ /ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในระบบ GFMIS

4. รายงานสินทรัพย์ที่ช ารุด



กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
- แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
- เตรียมข้อมูลในการตรวจสอบพัสดุ

- เริ่มการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
ภายใน 30 วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ

- รายงานผลการตรวจสอบ
- ส าเนาส่ง สตง./ต้นสังกัด

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

ไม่พบว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
- รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง

- แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคาข้ันต่ า/
คณะกรรมการขาย

- ขาย/แลกเปลี่ยน/โอน/แปรสภาพหรือท าลาย
ภายใน 60 นับถัดจากวันท่ี หน.หน่วยงานของรัฐส่ังการ

- ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที
/ตัดสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS

- แจ้ง สตง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ

พบว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป



แผนปฏิบัติงานด้านบัญชีและพัสดุ

ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีและ
รายงานผลให้

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบ

1-31 ตุลาคม

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุ
- เตรียมข้อมูลพัสดุ

ภายในกันยายน

ส่งรายงาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วน
ราชการ

31 ตุลาคม

ปิดงวดบัญชี
งวดท่ี 12 
(ปรับปรุง
วัสดุคงคลัง)

20 ตุลาคม

แจ้งผลการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ

ภายใน 5 ธันวาคม

ว 376 ลว 24 ส.ค. 61



ส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณ

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (e-GP) ระบบ GFMIS

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบสินทรัพย์ถาวรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

6. ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทีกรายการสั่งซ้ือ/จ้าง/เช่าส่งมอบ/ตรวจรับ

ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายเงินเบิกจ่ายเงิน

1

2 3

45

67 8 ข้อมูลสินทรัพย์หลัก (สท.01)

บันทึกรายการสินทรัพย์(สท.13)

9

GL
Dr. พักสินทรัพย์

Cr. รับสินค้า/ใบส าคัญรับเงิน

กระบวนการทางพัสดุ บัญชี การเงิน



Agenda

Style
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การจ าหน่าย
การบริหารพัสดุ

01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสดุ/การจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05



การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

การบันทึกรายการ (สร้างสินทรัพย์หลัก สท.01)

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)
ว 123 ลว 29 มี.ค. 56

การรับรู้สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ว 43 ลว 29 ม.ค. 62

แนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบสินทรัพย์ (GFMIS)



การรับรู้สินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ระบบ GFMIS
(การท า บส.01 : PO)

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง : K-ค่าใช้จ่าย
รหัสบัญชีแยกประเภท : ค่าครุภัณฑ์          

ต่ ากว่าเกณฑ์

ท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตาม ว 43
ไม่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคา

ครุภัณฑ์มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท 

ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่า 10,000 บาท 



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

1
รายงาน>>เรียกรายงาน Web Online



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

2 ระบบสินทรัพย์ถาวร



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

3 รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

3
ใส่รหัสศูนย์ต้นทุน......
วันที่รายงาน.....



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน



VS

การบันทึกรายการ (การสร้างสินทรัพย์ สท.01)



VS

การบันทึกรายการ (การสร้างสินทรัพย์ สท.01)



VS

การบันทึกรายการ (การสร้างสินทรัพย์ สท.01)

ว 238 ลว 9 ก.ย. 57



VS

การบันทึกรายการ (การสร้างสินทรัพย์ สท.01)



VS

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)



VS

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)



VS

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)



VS

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)



กรณีมีสินทรัพย์
แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี

- สินทรัพย์ยังมีอายุการใช้งาน
คงเหลือ

- สินทรัพย์หมดอายุการใช้งาน
แล้ว

กรณีมีสินทรัพย์
แต่บันทึกบัญชีคลาดเคล่ือน

- สินทรัพย์บันทึกไว้ในพัก
สินทรัพย์

- สินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชี
ค่าใช้จ่าย

- สินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชี
สินทรัพย์ผิดหมวด

กรณีไม่มีสินทรัพย์
แต่บันทึกบัญชี

- สินทรัพย์สูญหายต้องหาตัว
ผู้รับผิด

- สินทรัพย์สูญหายเสียหายจาก
การใช้งานตามปกติ

ว 43 ลว 29 ม.ค. 62 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพย์สินในระบบ GFMIS



Agenda

Style
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การจ าหน่าย
การบริหารพัสดุ

01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสดุ/การจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05



ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

เอกสารที่ต้องส่งส าหรับตัวชี้วัดท่ี 1.1.6
1. สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2. รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
3. รายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปี



รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

ในจังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

19.26%
ส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีสามารถจัดท า
บัญชีได้ถูกต้อง จ านวน 27 หน่วยงาน

77.85% 109 หน่วยงานไม่ได้คะแนนเต็มในข้อ 1.1.6

80.74%

(113)



เป้าหมายปี 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พบปัญหา/ผลการประเมิน

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน/
ประเมินผล

กรมบัญชีกลางแจ้งเกณฑ์ประเมินผล

03

04

02

01

19.26% (27 หน่วยเบิกจ่าย)

80.00% (112 หน่วยเบิกจ่าย)



Agenda

Style
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การจ าหน่าย
การบริหารพัสดุ

01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสดุ/การจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05



Agenda

Style
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การจ าหน่าย
การบริหารพัสดุ

01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสดุ/การจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05
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