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การดําเนินการขออนุญาตอาหารกอนออกสูทองตลาด
โดย นางจุรีรัตน หอเกียรติ
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว.หัวหนากลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด
เมษายน 2550

อาหารที่จะจัดเปนอาหารที่รวยคุณคาตองเปนอาหารที่บริโภคและปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
เปนอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสมกับผูบริโภคในแตละกลุมวัย นอกจากนั้น
ยังตองเปนอาหารที่มีความสมประโยชน ซึ่งผูบริโภคจะตองไดรับสิทธิในการที่จะทราบขอมูลของอาหารที่บริโภค
อยางครบถวนถูกตองและเลือกบริโภคอาหารภายใตการตัดสินใจของตนเอง โดยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอาหารอยางถูกตอง

• การดําเนินการทางดานกฎหมาย
การดําเนินการเพื่อใหไดอาหารที่มีความปลอดภัยในการบริโภค จําเปนตองมีมาตรการดําเนินการ
ทางกฎหมาย ซึ่งกําหนดตองใหมีการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐกอนดําเนินการ ซึ่งจะตองขอ
อนุญาตตอหนวยงานทองถิ่น และหนวยงานอื่นๆ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

• การขออนุญาตผลิตอาหาร
การขออนุญาต
1. การขออนุญาตสถานที่ผลิต
อาหาร

หนวยงานที่ติดตอ

หนวยงานทองถิ่น
- กทม.
Æ สํานักงานเขต
- ตางจังหวัด Æ เทศบาล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กทม.
Æ กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ตางจังหวัด Æ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กทม.
Æ กองควบคุมอาหาร
- ตางจังหวัด Æ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของ
สถานที่ผลิตอาหาร, สถานที่นําเขาอาหาร
2. การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กทม.
Æ กองควบคุมอาหาร
- ตางจังหวัด Æ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของ
สถานที่ผลิตอาหาร, สถานที่นําเขาอาหาร
3. การขออนุญาตโฆษณาอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กทม.
Æ กองควบคุมอาหาร
- ตางจังหวัด Æ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของ
สถานที่ผลิตอาหาร, สถานที่นําเขาอาหาร
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• วัตถุประสงคของการควบคุมอาหารตามพระราชบัญญัติบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อาหารที่ จํ าหน ายต อผู บ ริ โภคจะต องมี คุ ณภาพมาตรฐานตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด และจะต อ ง
ไมมีการลวงหรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน ไมวาจะเปนการแสดงฉลากหรือ
การโฆษณาผานสื่อตางๆ กฎหมายไดกําหนดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน เปนอาหารที่
หามผลิต นําเขาเพื่อจําหนายหรือซึ่งจําหนาย ผูใดฝาฝนจะมีโทษตามกฎหมาย
อาหารทุกกลุมไมวาจะเปนอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน อาหารตองมีฉลาก
และอาหารทั่วไป ที่จําหนายตอผูบริโภคไมวาจะเปนการผลิตในประเทศหรือที่มีการนําเขามาจากตางประเทศ
จะตองเปนอาหารที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค กลาวคือ ตองเปนอาหารไมมีอันตรายจากดานจุลินทรีย เชน
ตรวจไมพบจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค รวมทั้งตองไมมีสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย, การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่ถูก
สุขลักษณะ ตองเปนอาหารที่ไมมีอันตราย ดานเคมี เชน สารพิษตกคางจากสารสกัดศัตรูพืชในผัก ยาปฏิชีวนะ
ตกคางในเนื้อสัตว สารหามใชในอาหาร เชน บอแรกซ กรดซาลิซิลิก นอกจากนั้นตองเปนอาหารที่ปลอดจาก
อันตรายดานกายภาพ เชน โลหะ พลาสติก หิน ทราย ซึ่งเมื่อทานเขาไปจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได

• การขออนุญาตเกี่ยวกับอาหาร พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อาหารตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 แบงเปน 4 กลุม ดังนี้
 กลุม 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ ไดแก
1. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
3. อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
4. โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
5. วัตถุเจือปนอาหาร
6. อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
7. สตีวิโอไซดและอาหารที่มสี วนผสมของสตีวิโอไซด
8. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
9. อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
10. นมปรุงแตง
11. นมเปรี้ยว
12. นมโค
13. ผลิตภัณฑของนม
14. ไอศกรีม
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กลุม 2 : อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ไดแก
1. เครื่องดื่มเกลือแร
2. ชา
3. ชาสมุนไพร
4. กาแฟ
5. น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
6. น้ําแข็ง
7. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
8. น้ําแรธรรมชาติ
9. น้ํามันถั่วลิสง
10. น้ํามันมะพราว
11. น้ํามันปาลม
12. น้ํามันและไขมัน
13. น้ํามันเนย
14. เนย
15. เนยแข็ง
16. เนยเทียม
17. เนยใสหรือกี
18. เกลือบริโภค
19. ขาวเติมวิตามิน
20. ไขเยี่ยวมา
21. ครีม
22. ช็อกโกแลต
23. ซอสบางชนิด
24. น้ําสมสายชู
25. น้ําปลา
26. น้ําผึ้ง
27. ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง
28. แยม เยลลี มารมาเลด ในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิท
29. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร,
30. รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี
31. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
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กลุม 3 : อาหารทีต่ องมีฉลาก ไดแก
1. อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ
2. อาหารฉายรังสี
3. อาหารทั่วไปที่เปนอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
4. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี
5. หมากฝรั่งและลูกอม
6. ขนมปง
7. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
8. น้ําเกลือปรุงอาหาร
9. แปงขาวกลอง
10. ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
11. วัตถุแตงกลิ่นรส
12. อาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที



กลุม 4 : อาหารทั่วไป ไมตองมีเลขสารบบอาหาร
การจําแนกชนิดอาหารในกลุมนี้ แยกไดเปน 9 ชนิด คือ
1.สัตวและผลิตภัณฑ

เชน เนื้อสัตวสด , สัตวน้ําสด , ไขสด เปนตน

2.พืชและผลิตภัณฑ

เชน พืชผักสด , ผลไมสด , ถัว่ และนัต เปนตน

3.สารสกัด / สารสังเคราะห

เชน สารสกัดจากพืชที่ใชเปนวัตถุดิบ เปนตน

4.สารอาหาร

เชน กรดอะมิโนที่ใชเปนวัตถุดิบ เปนตน

5.แปงและผลิตภัณฑ

เชน แปงมันสําปะหลัง , วุนเสน , กวยเตี๋ยว เปนตน

6.ผลิตภัณฑสําหรับทําอาหารชนิดตางๆ ที่ยังไมพรอมบริโภค
7.เครื่องปรุงรส

เชน ผงเครื่องปรุงรสในซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เปนตน

8.น้ําตาล

เชน น้ําตาลทราย , แบะแซ เปนตน

9.เครื่องเทศ

เชน มัสตารด , พริกไทย , พริกปน เปนตน
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• ตารางแสดงการขออนุญาตเกี่ยวกับอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
กลุมอาหาร
กลุม 1
อาหารควบคุมเฉพาะ

มีเลขสถานที่ผลิต/นําเขา
มาตรฐานการผลิตตาม
ระบบ GMP
9

9GMP

9
สถานที่ผลิตเขาขายโรงงาน
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
/
สถานที่ผลิตไมเขาขายโรงงาน
ขอใชฉลากอาหาร

9
จดทะเบียนอาหาร
- ยกเวนผลิตภัณฑเสริมอาหาร
บางชนิด โดยขอใชฉลากอาหาร
- ยกเวนเกลือบริโภค, น้ําผึ้ง,
น้ํานมถัว่ เหลือง ที่ไมเขาขาย
โรงงาน
กลุม 3
9
9
อาหารที่ตองมีฉลาก
แจงรายละเอียดอาหาร
9GMP
ยกเว
นอาหารวัตถุประสงค
- ยกเวนอาหาร พรอมปรุง/
พิเศษ โดยขอใชฉลากอาหาร
พรอมบริโภค
กลุม 4
9
8
อาหารทั่วไป
- ยกเวนสถานที่ผลิตไมเขา
ขายโรงงาน
8GMP
- ยกเวนอาหารแชเยือกแข็ง
กลุม 2
อาหารกําหนด
คุณภาพหรือ
มาตรฐาน

9
9GMP
- ยกเวนเกลือบริโภค, น้ําผึ้ง
, น้ํานมถัว่ เหลือง ที่ไมเขา
ขายโรงงาน

เลขสารบบอาหาร

การ
แสดง
ฉลาก
9

โฆษณา
(ถามี)

9

9

One Stop Service
อย.

9

9

One Stop Service
อย.

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- มอบอํานาจใหจังหวัดดําเนินการแทน อย. ยกเวน
อาหารวัตถุประสงคพิเศษ

9

9

One Stop Service
อย.

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- มอบอํานาจใหจังหวัดดําเนินการแทน อย. ทั้งหมด

9

กรุงเทพมหานคร
One Stop Service
อย.

สถานที่ยื่นคําขอ
สถานที่ผลิต/สถานที่นําเขา
ตางจังหวัด
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- อาหารที่มีการมอบอํานาจใหจังหวัดดําเนินการแทน
อย. ไดแก เครือ่ งดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท
ที่ไมมีคารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนผสม
อยูดวย และ เครื่องดื่มชนิดแหง เฉพาะ เกกฮวย
หลอฮังกวย มะนาว ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม มะขามปอม
เครื่องดื่มที่ทําจากธัญพืช ไดแก ขาวสาลี ขาวฟาง
ขาวโพด ลูกเดือย เม็ดบัว ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
วัตถุเจือปนอาหาร เฉพาะ สีผสมอาหารที่ผลิต
โดยวิธีแบงบรรจุ
ไอศกรีมทุกชนิด ยกเวน ไอศกรีมชนิดผง
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- มอบอํานาจใหจังหวัดดําเนินการแทน อย. ยกเวน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร, รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ
รอยัลเยลลี

• การขออนุญาต
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แบงเปน 3 สวน ดังนี้
(1) สถานที่ผลิต/นําเขา
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กําหนดใหผูตั้งโรงงานผลิต/นําเขาอาหารทุกประเภท
เพื่อ
จําหนาย จะตองยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
สถานที่ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน อาหารที่ตองมีฉลาก และอาหาร
ทั่วไปเฉพาะอาหารแชเยือกแข็ง ที่ไมเขาขายโรงงานจะตองยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร
กฎหมายมีการกําหนดมาตรการดานสถานที่ผลิตอาหาร โดยกําหนดใหสถานที่ผลิต 54 ประเภท ซึ่ง
ไดแก อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่ตองมีฉลาก (ยกเวนอาหารพรอมปรุง/พรอม
บริโภค) และอาหารแชเยือกแข็ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ เรียกวา GMP ซึ่งเปนระบบที่
ดูแลดานสุขลักษณะของสถานที่ผลิต ผูที่ผลิตอาหาร รวมทั้งการควบคุมปองกันในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ที่ทําให
มั่นใจวาอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยทั่วถึง ทั้งนี้มาตรการนี้รวมถึงสถานที่ผลิตตางประเทศที่สงอาหารเขามาจําหนายใน
ประเทศไทยดวย
(2) ผลิตภัณฑอาหาร
(2.1) เลขสารบบอาหาร ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิต/นําเขา/สถานที่ผลิตอาหาร ที่มีการผลิต/
นําเขาอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน อาหารที่ตองมีฉลาก จะตองยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหาร
ไดแก การยื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ขอใชฉลากอาหาร/จดทะเบียน/แจงรายละเอียดของอาหาร แลวแตกรณี
(1) การขึ้นทะเบียนอาหาร/ใชฉลากอาหาร กรณีเปนอาหารควบคุมเฉพาะ เปนกลุมที่มี
ความเสี่ยงมากที่สุด เปนอาหารที่มีการรับ ประทานกันอยางแพรหลาย หรือกรรมวิธีการผลิตตองมีการควบคุมอยาง
เข ม งวด หรื อ เป น อาหารสํ า หรั บ ผูบ ริ โ ภคกลุม เสี่ย ง เช น ทารก เป น ต น อาหารกลุ ม นี้มี ก ารกํ า หนดดา นคุณ ภาพหรื อ
มาตรฐาน รวมทั้งดานฉลากและจะถูกควบคุมอยางเขมงวด ซึ่งในขณะนี้มี 14 ประเภท
การอนุญาตผลิตภัณฑอาหารในกลุมนี้จะพิจารณารายละเอียดของอาหาร เชน สูตร กรรมวิธี
การผลิต ฉลาก รวมทั้งตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหมาประกอบการพิจารณา
(2) การจดทะเบียนอาหาร กรณีเปนอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เปนอาหารที่มี
ความเสี่ยงนอยกวากลุมแรก มีการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลาก สําหรับอาหารแตละประเภทเหมือนกลุมแรก
แตการขออนุญาตผลิตภัณฑกลุมนี้ ผูประกอบการตองรับผิดชอบในขอมูลอาหาร เชน สูตร กรรมวิธีการผลิต ฉลาก ความ
ปลอดภัย รวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ ยกเวนผลิตภัณฑเสริมอาหารจะตองยื่นขอใชฉลากอาหาร ในขณะนี้มี
31 ประเภท
(3) การแจงรายละเอียด กรณีเปนอาหารที่ตองมีฉลาก ผูประกอบการตองรับผิดชอบในขอมูล
อาหารดานฉลาก เชน สูตร กรรมวิธีการผลิต และความปลอดภัย ยกเวนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตองยื่นขอใชฉลาก
ในขณะนี้มี 12 ประเภท
(4) อาหารทั่วไป เปนอาหารนอกเหนือจาก 3 กลุมขางตน อาหารกลุมนี้ไมตองขอรับเลขสารบบ
อาหาร อาหารกลุมนี้จัดเปนอาหารที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด สวนใหญจะเปนวัตถุดิบ ที่ตองนําไปผลิตตอ เชน แปงสาลี
เห็ดหอมแหง เปนตน

(2.2) การแสดงฉลากและฉลากโภชนาการ อาหารทุกประเภท ไดแก อาหารควบคุมเฉพาะ อาหาร 7
กําหนดคุณภาพมาตรฐาน อาหารที่ตองมีฉลาก และอาหารทั่วไป ตองมีการแสดงฉลากที่ถูกตองตามประกาศฯวาดวย
เรื่อง ฉลาก การใหขอมูลและความรูดานคุณคาทางโภชนาการของอาหารเปนสวนหนึ่งของการแสดงฉลาก ซึ่งเปนการเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑ ฉลากโภชนาการมิใชเปนการบังคับวาตองมีฉลากโภชนาการ เวนแตจะ มีการใชคุณคาในการ
สงเสริมการขายตองแสดงฉลากโภชนาการดวย
กฎหมายคือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องฉลาก ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับฉลากอาหาร ซึ่งเปน
ขอมูลที่จําเปนแกผูบริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ฉลากตองไมแสดงภาพหรือขอความ
ที่เปนเท็จ หลอกลวงผูบริโภคดวย ขอมูลสําคัญที่ตองแสดงบนฉลาก เชน
- ชื่ออาหาร เพือ่ ใหทราบวาเปนอาหารประเภทใด
- เลขสารบบอาหารอยูภ ายในเครื่องหมาย อย. (ยกเวนอาหารทั่วไป) เพื่อแสดงวาไดมีขอมูลผลิตภัณฑไว
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแลว
- ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุ เปนขอมูลในการเลือกซื้อและติดตอ กรณีมปี ญหากับ
ผลิตภัณฑ
- ปริมาณสุทธิ เปนขอมูลในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
- สวนประกอบที่สําคัญ เพื่อใหทราบสวนประกอบของอาหารสําหรับเปนขอมูลในการเลือกซื้อหรือ
หลีกเลี่ยงกรณีที่มีประวัติแพอาหารใด
- วันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคกอน เพื่อปองกันการบริโภคอาหารที่หมดอายุ
- คําแนะนําในการเก็บรักษาหรือวิธีปรุงเพื่อรับประทาน เฉพาะอาหารที่จาํ เปนตองมีการเก็บรักษา
หรือการปรุงโดยเฉพาะ เพื่อใหบริโภคไดอยางปลอดภัย
(3) การโฆษณา
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดใหผูประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือ
สรรพคุณของอาหาร จะตองขออนุญาตกอนจึงจะทําการโฆษณาได
อีกทั้งมีมาตรการควบคุมการโฆษณา โดยหามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณ
ของอาหารซึ่งเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร

• สถานทีท่ ี่ยื่นคําขอตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
การขออนุญาตดังกลาวจะตองยื่นขอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีการมอบอํานาจอาหารบางประเภท ไดแก อาหารควบคุมเฉพาะบางประเภท
คือ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ที่ไมมีคารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนผสมอยูดวย และเครื่องดื่ม
ชนิดแหง เฉพาะ เกกฮวย หลอฮังกวย มะนาว ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม มะขามปอม และเครื่องดื่มที่ทําจากธัญพืช ไดแก ขาว
สาลี ขาวฟาง ขาวโพด ลูกเดือย เม็ดบัว ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง , วัตถุเจือปนอาหาร เฉพาะ สีผสมอาหารที่ผลิตโดย
วิธีแบงบรรจุ , ไอศกรีมทุกชนิด ยกเวน ไอศกรีมชนิดผง อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน ยกเวน ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร , รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี อาหารที่ตองมีฉลาก ยกเวน อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ
และ อาหารทั่วไป ทุกประเภท ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการพิจารณาอนุญาตได

กรณีสถานที่ผลิตอาหาร/สํานักงานใหญของสถานที่นําเขาตั้งอยูกรุงเทพมหานคร ใหยื่นเอกสารที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Services Center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรณีสถานที่ผลิตอาหาร/สํานักงานใหญของสถานที่นําเขาตั้งอยู ณ ตางจังหวัด ใหยื่นเอกสารที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ หากเปนอาหารที่มอบอํานาจใหจังหวัด จังหวัดเปนผูดําเนินการอนุญาต
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• จําเปนตองยืน่ ขออนุญาตกอนดําเนินการหรือไม
ผูประกอบการที่ไมขออนุญาตกอนการดําเนินการมีโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522กลาวคือ
กรณีไมยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร หรือไมยื่นคําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน3 ป หรือ ปรับไมเกิน สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีไมยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือ ปรับไมเกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

