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กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

วัตถุประสงค: 
เพื่อใหมีกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารที่มีความเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน โดยวิธีการในการควบคุมจะเนนไปที่เรื่องของ
การขออนุญาต การตรวจสอบ การขึ้นทะเบียน รวมทั้งในเรื่องของ
การโฆษณาเกี่ยวกับอาหารดวย และใหมีบทบัญญัติคุมครองความปลอดภัย
ของผูบริโภคที่รัดกุมเพียงพอ

สรุปสาระสำคัญ : 
กำหนดใหมีหลักเกณฑการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร การควบคุมอาหาร 
การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร อำนาจพนักงานเจาหนาที่ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการผลิต นำเขา สงออก 
จำหนายอาหาร

ผูประกอบการที่ประสงคตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหนาย 
หรือนำเขาซึ่งอาหารเพื่อจำหนาย ตองไดรับใบอนุญาต 
ตองไดรับใบอนุญาต โดยการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผูประกอบการที่จะผลิตหรือนำเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ
จะตองมาขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารกอน เมื่อไดรับใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนแลว จึงจะผลิตหรือนำเขาได และผูประกอบการ
ตองผลิตหรือนำเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ได
ขึ้นทะเบียนตำรับอาหารไว

หามผูประกอบการ โฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ของอาหารอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อ
โดยไมสมควร

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการ ไดแก ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต 
ผูนำเขา ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต 
หรือผูนำเขาได รวมถึง ผูซึ่งใชชื่อ ชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา 
เครื่องหมาย ขอความหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะทำใหเกิด
ความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนำเขา

ผูประกอบการที่ผลิตตามคำสั่งของผูวาจางใหผลิตไมตองรับผิด
หากพิสูจนไดวาความไมปลอดภัยของสินคาเกิดจากการออกแบบ
ของผูวาจางใหผลิตหรือจากการปฏิบัติตามคำสั่งของผูวาจางใหผลิต 
ทั้งผูผลิตไมไดคาดเห็นและไมควรจะไดคาดเห็นถึงความไมปลอดภัย

ขอตกลงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการที่ไดทำไวลวงหนากอน
เกิดความเสียหาย และประกาศหรือคำแจงความของผูประกอบการ
เพื่อยกเวนหรือจำกัดความรับผิดของผูประกอบการตอความเสียหาย
อันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย จะนำมาอางเปนขอยกเวนหรือจำกัด
ความรับผิดไมได

นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหความคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายที่เกิดจากสินคาโดยมีการ
กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของผูผลิตหรือผูเกี่ยวของไว
โดยตรง โดยนำหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใช อันจะมีผลใหผูเสียหาย
ไมตองพิสูจน

สรุปสาระสำคัญ : 
ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหาย
ที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยและสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว 
ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ของผูประกอบการหรือไมก็ตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551

ผูประกอบการผลิต นำเขา สงออก จำหนายอาหาร 
ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย อาจถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
รวมทั้งมีโทษปรับ หรือจำคุก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีอำนาจออกกฎกระทรวง 
และออกประกาศเกี่ยวกับการกำหนดอาหารควบคุมเฉพาะ 
กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร



พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค: 
เพื่อรักษาผลประโยชนและใหเกิดความเปนธรรมแกผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม
นมทั้งระบบ ไดแก เกษตรกรโคนม ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและผูบริโภค 
รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค
ในประเทศใหมีเสถียรภาพ มีน้ำนมที่มีคุณภาพ และสามารถแขงขัน
กับตางประเทศได

สรุปสาระสำคัญ : 
กำหนดใหมีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม มีหนาที่และอำนาจ
กำหนดนโยบาย มาตรการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
การผลิตและการจำหนายน้ำนมโคและผลิตภัณฑนมทั้งภายในและตางประเทศ 
กำหนดปริมาณและเงื่อนไขการนำเขา การสงออกน้ำนมโค 
นมผงและผลิตภัณฑนม และกำหนดหลักเกณฑบการคำนวณตนทุน
ในการผลิตน้ำนมโค

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและอุตสาหกรรมนม 
ผูซื้อผูขายผลิตภัณฑนมและอุตสาหกรรมนมเกษตรกรโคนม

ผูเลี้ยงโคนมหรือผูประกอบการตองปฏิบัติตอสัตว
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว และใหแนวทางเพื่อแสดง
ใหเห็นวา สัตวมีสุขภาพดีอยูสบาย ปลอดภัย 
ไดรับการเลี้ยงดูที่ดี พื้นที่อยูอาศัยมีความเหมาะสม 
กระบวนการรีดนมวัว มีความปลอดภัยตอสัตว

การรับซื้อน้ำนมโค ตองมาจากฟารมโคนมที่ไดมาตรฐาน 
น้ำนมโคที่รีดไดจากแมโคโดยตรง ไมมีการสกัดหรือผสมสารอื่นใด  
มีอายุการเก็บรักษาไวไมเกิน 24 ชั่วโมง มีสี กลิ่น รส ตามธรรมชาติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพื่อการจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค :  
เพื่อใหมีหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการฆาสัตวที่มี
เอกภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการฆาสัตว
ที่ไดมาตรฐานและครอบคลุมถึงกระบวนการขนสงเนื้อสัตว

สรุปสาระสำคัญ :  
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานการขนสงสัตวไปยัง
โรงฆาสัตวและการขนสงเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวไปยังสถานที่ชำแหละ
และตัดแตงเนื้อสัตวหรือจำหนายเนื้อสัตว  หลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูล
ของสัตวที่เขาสูโรงฆาสัตว และเนื้อสัตวที่ออกจากโรงฆาสัตว 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ ยอนกลับและเรียกคืนเนื้อสัตว และหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติ
ของบุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้ง เปนพนักงานตรวจโรคสัตว

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบกิจการฆาสัตว

ผูประกอบกิจการฆาสัตว ตองไดรับใบอนุญาต 
ซึ่งใบอนุญาตใหมีอายุ 5 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผูประกอบการที่จะฆาสัตวเพื่อการจำหนายเนื้อสัตว ใหแจงชนิด
และจำนวนสัตวที่จะฆา แหลงที่มาของสัตวที่จะฆา 
วันและเวลาที่จะฆาสัตว 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร
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พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหมีการกำหนดหลักเกณฑในการควบคุมและเฝาระวังการทำการประมง
และการขนถายสัตวน้ำ การนำเขาสัตวน้ำ และการแจงขอมูลการเขาเทียบทา
ของเรือประมงที่มิใชเรือประมงไทย กำหนดใหมีมาตรการอนุรักษ 
การบริหารจัดการ การดำเนินการกับเรือประมง เครื่องมือทำการประมง 
และสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำที่ใช มีไว หรือไดมาจากการทำการประมง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และมาตรการในการคุมครองแรงงาน
ในภาคการประมง

สรุปสาระสำคัญ : 
กำหนดหลักเกณฑการทำการประมงในนานน้ำไทย 
การทำการประมง นอกนานน้ำไทย  มาตรการอนุรักษและบริหารจัดการ 
การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การควบคุมและเฝาระวัง มาตรการ
ในการตรวจสอบ และสุขอนามัยของสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูทําการประมง เจาของเรือประมง 
ผูควบคุมเรือประมง ชาวประมง ผูจับสัตวน้ำ ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
เจาของทาเทียบเรือประมง ผูประกอบกิจการแพปลา ผูขนถายสัตวน้ำ 
เจาของเรือขนถายสัตวน้ำ เจาของเรือเก็บรักษาสัตวน้ำ 
ผูสงออก-นำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ

ผูประกอบการประมงน้ำจืดในที่จับสัตวน้ำที่เปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินโดยใชเครื่องมือทำการประมงตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 
ตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

ผูประกอบการประมงพื้นบานโดยใชเรือประมง หรือเครื่องมือที่มีขนาด
หรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ตองไดรับใบอนุญาต
ทำการประมงพื้นบานจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ผูประกอบการประมงพาณิชยตองไดรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย

ผูประกอบการที่จะใชเรือประมงไทยทำการประมงในเขตทะเลนอกนานน้ำไทย 
ใหยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงนอกนานน้ำไทยจากอธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ผูประกอบอาชีพการประมง  ผูประกอบกิจการโรงงาน 
ผูทำการประมงพื้นบาน เจาของเรือประมง ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
อาจถูกพักใบอนุญาต รวมทั้งมีโทษปรับ หรือจำคุก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรมการประมง 
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ 
คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 
มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศตางๆ

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค : 
เพื่อการกำหนดใหสินคาเกษตรตองอยูภายใตมาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือ
แตบางสวนทั้งการออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนำเขาสินคาเกษตร 
รวมถึงการกำหนดคาบริการตรวจสอบและรับรองการไดรับยกเวนการตรวจสอบ
และไดใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ

สรุปสาระสำคัญ :  
กำหนดใหมีหลักเกณฑมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปสำหรับสินคาเกษตร 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
การควบคุมใหปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
บังคับสำหรับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ 
และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสำหรับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรอง
ตามมาตรฐานทั่วไป

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบที่ผลิต สงออก นำเขา 
ที่จะตองปฏิบัติตามกระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะของ
สินคาเกษตรที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ 
กายภาพ ความปลอดภัยดานสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช 
หรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการหีบหอ การบรรจุหีบหอ 
การทำเครื่องหมายหรือฉลาก

ผูรับอนุญาตประกอบการผลิต สงออก หรือนำเขาซึ่งสินคาเกษตร 
จะตองไดรับใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนำเขาการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

กรณีที่มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานบังคับสำหรับสินคาเกษตรใด 
ผูประกอบการตองขอรับการตรวจสอบและไดรับใบรับรองตามมาตรฐาน
บังคับจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินคาเกษตร แบงออกเปน 
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ และเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานทั่วไป ลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย 
และการแสดงเครื่องหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผูประกอบการที่ฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎหมาย มีโทษจำคุก หรือปรับ 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร 
และสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร กำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย

กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร


