คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ 217/2549
เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะใหผวู าราชการจังหวัด (ฉบับที่ 4)
--------------------------------------------------------อนุสนธิคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112/2547 เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2547
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 43/2548 เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 และคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 156/2549 เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2549 ไปแลวนั้น เนื่องจาก
มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 5)
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ.2547 เปลี่ยนแปลงกํ าหนดให น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ ปดสนิทและน้ําแข็ง เป นอาหารที่กําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานดวย และโดยเปนการสมควรที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูพิจารณา
อนุญาต จึงใหแกไขการมอบอํานาจคํ าสั่ง ดังกลาว สําหรับการใช อํานาจในเขตจังหวัดอื่นใดนอกจาก
กรุงเทพมหานคร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกอบ
มาตรา 32 วรรคสอง มาตรา 36 มาตรา 38(7) และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกคําสั่ง ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกการมอบอํานาจเฉพาะในสวนของ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ทั้งหมด
ตามหัวขอ 2.4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ของคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่
112/2547 เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการ
จังหวัด ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2547
ขอ 2 ใหยกเลิกขอความเฉพาะ ขอ1 ของคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่
43/2548 เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548
ขอ 3 ใหยกเลิกคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 156/2549 เรื่อง มอบอํานาจ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
22 มีนาคม พ.ศ.2549

-2ขอ 4 ใหเพิ่มหัวขอ 2.4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตอจาก หัวขอ 2.3 พระราชบัญญัติ
ยาเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ.2522 ของคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112/2547 เรื่ อ ง
มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด ลงวันที่
23 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 โดยมีขอความรายละเอียดดังตอไปนี้
“2.4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
2.4.1 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
2.4.1.1 การอนุญาตผลิตอาหารเพื่อจําหนาย ตามมาตรา 14 ดังตอไปนี้
(1) อาหารควบคุมเฉพาะ ไดแก
(ก) วัตถุเจือปนอาหาร เฉพาะสีผสมอาหารที่ผลิตโดยวิธี
แบงบรรจุ
(ข) ไอศกรีมทุกชนิด ยกเวนไอศกรีมชนิดผง
(ค) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและเครื่องดื่มชนิด
แหง เฉพาะกระเจี๊ยบ เกกฮวย หลอฮังกวย มะตูม ขิง ขา บัวบก ตะไคร ใบเตย ใบหมอน มะนาว ลําไย ลิ้นจี่
มะขาม มะขามปอม และเครื่องดื่มที่ทําจากธัญพืช ไดแก ขาวสาลี ขาวฟาง ขาวโพด ลูกเดือย เม็ดบัว
ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยกเวนเครื่องดื่มที่มีกาซคารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนผสมอยูดวย และ
เครื่องดื่มชนิดแหงอื่นที่มิได มอบอํานาจ
(2) อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเวนรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(3) อาหารที่ตองมีฉลาก ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ยกเวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ
(4) อาหารอื่นที่มิใชอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กาํ หนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารที่ตองมีฉลาก
2.4.1.2 การอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย
ตามมาตรา 15
2.4.1.3 การอนุญาตใหยายสถานที่ผลิตอาหาร เฉพาะอาหารในขอ 2.4.1.1
และสถานทีน่ าํ เขาหรือสถานที่เก็บอาหาร สําหรับอาหารทุกประเภท ตามมาตรา 21
สําหรับการยายสถานที่รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ไปยัง
จังหวัดอื่น หรือระหวางจังหวัดดวยกัน ใหจังหวัดผูอนุญาตเดิมเปนผูรับคําขอยายสถานที่และหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา เพื่อสงมอบใหจังหวัดใหมเปนผูอนุญาต

-32.4.1.4 การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตที่ได
อนุญาตไว เชน
(ก) ขยาย ตอเติม แกไขสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
(ข) ขยาย เปลี่ยนแปลง เคลื่อนยาย ติดตั้งเครื่องจักร
(ค) เปลี่ยนชื่อสถานที่ ชื่อตัว ชื่อสกุล ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนิน
กิจการที่มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต
(ง) เปลี่ยน เพิ่มหรือลด ผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูรับอนุญาต
(จ) เปลี่ยนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปนบริษัทมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
(ฉ) เปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม เลขที่ตั้งของสถานที่ที่ไดรับอนุญาต
(ช) อนุญาตใหผลิต เพิ่ม หรือยกเลิก ประเภทอาหาร เฉพาะอาหาร
ในขอ 2.4.1.1 และการเพิ่มหรือยกเลิกประเภทอาหารนําเขาทุกประเภท ในกรณีสถานที่ผลิตหรือสถานทีน่ าํ เขา
ที่รับอนุญาตตั้งอยูในเขตจังหวัด
2.4.1.5 การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร
ในขอ 2.4.1.1(1)(2)(3) ที่ไมเขาขายโรงงาน เชน
(ก) ขยาย ตอเติม แกไข สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
(ข) ยายสถานที่ผลิตอาหาร
(ค) ขยาย เปลี่ยนแปลง เคลื่อนยาย ติดตั้งเครื่องจักร
(ง) เปลี่ยนชื่อสถานที่ ชื่อตัว ชื่อสกุล ของผูรับอนุญาตหรือผูดําเนิน
กิจการที่มิใชเปนการเปลีย่ นแปลงตัวบุคคลหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต
(จ) เปลี่ยน เพิ่มหรือลด ผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูรับอนุญาต
(ฉ) เปลี่ยนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปนบริษัทมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
(ช) เปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม เลขที่ตั้งของสถานที่ที่ไดรับอนุญาต
(ซ) อนุญาตใหผลิต เพิ่มหรือยกเลิกประเภทอาหาร เฉพาะอาหาร
ในขอ 2.4.1.1
2.4.1.6 การตออายุใบอนุญาตผลิตและนําเขาอาหารเพื่อจําหนาย
ตามมาตรา 18
2.4.1.7 การออกใบแทนใบอนุญาต ตามมาตรา 22
2.4.1.8 การสั่งผอนผันใหผูผลิตอาหารกอนประกาศใหอาหารที่ผลิต
เปนอาหารควบคุมเฉพาะ ทําการผลิตเปนการชั่วคราวภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 32

-42.4.1.9 การสัง่ ผอนผันขยายระยะเวลานําเขาอาหาร กอนที่ประกาศเปน
อาหารควบคุมเฉพาะ ตองมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารภายใน 60 วัน ตามมาตรา 33
2.4.1.10 การอนุญาตใหสง อาหารออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักร
เปนการเฉพาะคราว ตามมาตรา 24
2.4.2 ทะเบียนตํารับอาหารและฉลากอาหาร
2.4.2.1 การอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ตามมาตรา 31 เฉพาะอาหาร
ควบคุมเฉพาะในขอ 2.4.1.1(1)
2.4.2.2 การอนุญาตใหใชฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ฉลาก สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะอาหารในขอ 2.4.1.1(1) เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตที่ไมเขาขายโรงงาน
2.4.2.3 การอนุญาตเลขสถานที่ ผลิตอาหารที่ ไมเขาขายโรงงาน เฉพาะ
อาหาร
ในขอ 2.4.1.1(1)(2)(3) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก และระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
2.4.2.4 การอนุญาตใหเพิม่ ฉลากเพื่อการสงออก เฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะ
ในขอ 2.4.1.1(1)
2.4.2.5 การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ตามมาตรา 36
เฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะในขอ 2.4.1.1(1) สําหรับการแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร เนื่องจากการ
ยายสถานที่รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดอื่น หรือระหวางจังหวัดดวยกัน ใหจังหวัดใหม
เปนผูอนุญาตใหแกไข
2.4.2.6 การสั่งใหแกไขตํารับอาหาร ตามมาตรา 38 เฉพาะอาหารควบคุม
เฉพาะในข อ 2.4.1.1(1) สํ า หรั บ การแก ไ ขตํ า รั บ อาหาร เนื่ อ งจากการย า ยสถานที่ รั บ อนุ ญ าตในเขต
กรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดอื่น หรือระหวางจังหวัดดวยกัน ใหจังหวัดใหมเปนผูสั่งใหแกไข
2.4.2.7 การออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ตามมาตรา
22 เฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะในขอ 2.4.1.1(1)
2.4.2.8 การออกเลขในการรับจดทะเบียนอาหารหรือแจงรายละเอียดอาหาร
ของอาหารในขอ 2.4.1.1(2)(3)
2.4.2.9 การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใช
ฉลากอาหารของสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน เฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะในขอ 2.4.1.1(1)
สําหรับการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร เนื่องจากการยายสถานที่ผลิตอาหาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดอื่น หรือระหวางจังหวัดดวยกัน ใหจังหวัดใหมเปนผูอนุญาตใหแกไข
2.4.2.10 การรับแจงการแกไขรายละเอียดของอาหารทีจ่ ดทะเบียนอาหาร
หรือแจงรายละเอียดอาหาร ของอาหารในขอ 2.4.1.1(2)(3)

-52.4.3 การโฆษณา เฉพาะในเขตพื้นทีท่ ี่สอื่ นั้นตัง้ อยูในเขตรับผิดชอบ ยกเวนการ
โฆษณาทางสือ่ โทรทัศน
2.4.3.1 การอนุญาตใหโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ
อาหาร ตามมาตรา 41
เมื่ อมีก ารอนุ ญาตใหโ ฆษณาในข อ 2.4.3.1 ถ า การอนุญาตนั้ น
เปนการอนุญาตใหโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หรือทางสิ่งพิมพ อันเปนที่เห็นไดวาสื่อ
ดังกล าวมีก ารกระจายเผยแพรขามเขตรับผิดชอบไดโดยสภาพ ใหถื อวาการอนุญาตดังกล าวเปนการ
อนุญาตครอบคลุมในเขตพื้นที่ที่สื่อการโฆษณานั้นเผยแพรไปถึงดวย
2.4.3.2 การสั่งใหระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณา
โดยฝาฝนมาตรา 42(1) หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการอาหารเห็นวา อาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน
คุณภาพ หรือสรรพคุณ ตามที่โฆษณา มาตรา 42(2)
2.4.4 การควบคุมอาหาร การพักใชใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต
2.4.4.1 การสั่งทําลายหรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับอาหารหรือ
ภาชนะบรรจุ การพักใช เพิกถอนใบอนุญาตอาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ตามมาตรา
44 และมาตรา 46
2.4.4.2 ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร
ดัดแปลง แกไขสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร หรือสั่งใหงดผลิตหรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิต โดยไมไดรับ
อนุญาต หรืออาหารที่ปรากฏจากการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรบริโภค ตามมาตรา 30(1) และ
มาตรา 30(2)
2.4.4.3 ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบ ตามมาตรา
30(3) ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 หรือเปน
อาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุ
อาหาร โดยใหระบุขอความดังกลาวตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิต พรอมทั้ง
ชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคา
หรือลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขา ก็ใหระบุชื่อทางการคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี
(ข) ในกรณีทไี่ มปรากฏตัวผูผ ลิตโดยแนชัด แตปรากฏตัวผูจําหนาย
ใหระบุชื่อผูจําหนายและสถานที่จําหนาย พรอมทัง้ ชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนนั้

-62.4.5 กิจการใดๆที่ผูวาราชการจังหวัดหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูอนุญาตตามคําสั่งนี้ และตอมาเมื่อมีการขอแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือดําเนินการ
อื่ น ใดในกิจ การนั้น ๆ ให เ ป น อํา นาจหนา ที่ ข องผูวา ราชการจัง หวัด หรือผู ไดรับมอบอํา นาจนั้น ที่จ ะเป น
ผูดําเนินการ”
ขอ 2 การอื่นใดนอกจากที่ไดกลาวในคําสั่งนี้ ใหเปนไปตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่ 112/2547 เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะ
ใหผูวาราชการจังหวัด ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2547
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2549
ลงชื่อ

ภักดี โพธิศิริ
(นายภักดี โพธิศิริ)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

