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GMP กฎหมาย 
 

รวบรวมและสรุปโดย  
นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ ์ 

นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการพิเศษ  
หัวหนา้กลุ่มพัฒนาระบบ สํานักอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

GMP คืออะไร  
 GMP เป็นคําที่คุ้นเคยในวงการอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องสําอาง และรวมถึงทางด้าน
อาหารด้วย แต่ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่เก่ียวข้องกับอาหารมีที่มา คือ เป็นคําที่นํามาจาก
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําหนดอยู่ใน Code of Federal Regulation title ที่ 21 part 110 
หากเทียบกับมาตรฐานสากล คือ มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ FAO/WHO (Codex) จะใช้คําว่า 
General Principles of Food Hygiene นักวิชาการทางด้านอาหารมักใช้คําว่า GMP เน่ืองจากเป็นคําย่อที่
เข้าใจตรงกันว่า หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็น
ในการผลิตและควบคุมเพ่ือให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทําให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการ
ป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทําให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
GMP มี 2 ประเภท คือ GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ General GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่นําไปใช้ปฏิบัติสําหรับ
อาหารทุกประเภท อีกประเภทหน่ึง คือ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ Specific GMP ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่
เพ่ิมเติมจาก GMP ทั่วไป เพ่ือมุ่งเน้นในเร่ืองความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะ
มากย่ิงขึ้น 
 GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก
ว่าสามารถทําให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เช่ือถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เช่ือมโยง
สัมพันธ์กัน ดังน้ันหากย่ิงสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดได้ทั้งหมด ก็จะทําให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยมากที่สุด 
 หลักการของ GMP จึงครอบคลุมต้ังแต่สถานที่ต้ังของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร  
กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับต้ังแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต 
ระบบควบคุมต้ังแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และ การ
ขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการ



2 

 

ที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความ
ปลอดภัยเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพ้ืนฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่
ระบบประกันคุณภาพอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ 
ISO 9000 อีกด้วย 

หลักการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปสําหรับ GMP กฎหมาย  
 ระบบ GMP อาหาร เข้ามาในประเทศและเป็นที่รู้จักคร้ังแรกในปี 2529 ภายใต้แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ดําเนินการเก่ียวกับระบบน้ี กล่าวคือ เริ่มจากจัดทําโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารประเภทต่างๆ 
เสนอให้สภาวิจัยฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ/ร่างหลักเกณฑ์ GMP ของอาหารประเภทต่างๆ โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการบริโภคและต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น นํ้าบริโภค เครื่องด่ืม นมพร้อม
ด่ืม และอาหารกระป๋อง เป็นต้น การอบรมท้ังกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เข้าใจในหลักการ ของ
ระบบ มีการตรวจสอบก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งมีการประเมินผล และออก ใบเกียรติบัตรให้
เพ่ือเป็นแรงจูงใจ ซึ่งการดําเนินการในคร้ังน้ันทั้งหมดเพ่ือประเมินและกระตุ้นผู้ประกอบการ ให้มีความสนใจที่
จะพัฒนาสถานที่ผลิตเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง และหลงจากน้ันในปี 2535 เป็นต้นมา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาโดยกองควบคุมอาหาร ได้มีมาตรการให้การรับรองระบบ GMP (Certificate GMP) แก่
ผู้ประกอบการในลักษณะสมัครใจ ดังน้ัน จากเหตุการณ์ ที่ผ่านมาและสภาวการณ์ ในปัจจุบันจะเห็นว่า GMP 
ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผู้ผลิตอาหาร จึงเช่ือว่า ถึงเวลาอันสมควรที่ประเทศไทยจะมีการนํา GMP มาเป็น
มาตรการบังคับใช้ 

แนวทางและขั้นตอนสู่ GMP กฎหมาย  
 GMP ที่นํามาเป็นมาตรการบังคับใช้เป็นกฎหมายน้ัน ได้นําแนวทางข้อกําหนดเป็นไปตามของ Codex 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล แต่มีการปรับในรายละเอียดบางประเด็นหรือเป็นการปรับ ให้ง่ายขึ้น (Simplify) 
เพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ผลิตอาหารภายในประเทศซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง แต่ยังมีข้อกําหนดที่เป็น
หลักการที่สําคัญเหมือนกับของ Codex แต่สามารถนําไปใช้ได้ กับสถานประกอบการทุกขนาด ทุกประเภท 
ทุกผลิตภัณฑ์ ตามสภาพการณ์ของประเทศไทย นอกจากน้ียังเป็นการพัฒนามาตรฐานสูงขึ้นมาจากหลักเกณฑ์
ขั้นพ้ืนฐาน (Minimum Requirement) หรือกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 ที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาใช้ในการพิจารณาอนุญาตผลิต จึงเป็นเกณฑ์ซึ่ง ทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รู้จักคุ้นเคยกันดี
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และปฏิบัติกันอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมีการปฏิบัติ ในรายละเอียดบางประเด็นที่เคร่งครัดและจริงจังมากขึ้น ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า GMP สุขลักษณะทั่วไปน้ีผู้ประกอบการสามารถนําไปปฏิบัติตามได้ ในขณะที่กฎระเบียบ
ข้อบังคับของหลักการสําคัญก็มี ความน่าเช่ือถือในระดับสากล 
 สําหรับ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) นั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้
กําหนดให้นํ้าบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์แรกท่ีผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม GMP เฉพาะ เน่ืองจากการผลิตมี
กระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและลงทุนไม่มาก ประกอบกับในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันมีผู้ผลิตเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก 
จากการตรวจสอบจานวนผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2546 มีประมาณ 4,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการรายย่อยมีการผลิตโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ทําให้เกิดปัญหาการปนเป้ือน
เช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จึงเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการและหาวิธีการแก้ไขและป้องกันในเรื่องน้ีอย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งน้ีให้เน้น
การควบคุมสถานที่และกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการของ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์เข้ามาเป็นหลักเกณฑ์
บังคับทางกฎหมาย เพ่ือให้ผู้ผลิตนํ้าบริโภคตระหนัก มีการควบคุม ตรวจสอบ และเห็นความสําคัญในเรื่อง
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หลักการของ GMP นํ้าบริโภคใช้แนวทางของกฎหมาย
อเมริกา ที่กําหนดอยู่ใน Code of Federal Regulation title ที่ 21 part 129 Processing and bottling 
of bottled drinking water และมาตรฐานสากล Codex (Code of Hygiene Practice for 
Bottled/Packaged Drinking Waters) ซึ่งสอดคล้องกับ GMP สุขลักษณะทั่วไปที่เป็นกฎหมาย เพียงแต่มี
การขยายเน้ือหาในหมวดที่เก่ียวกับกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ของผลิตภัณฑ์นํ้าบริโภค 
เพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมได้ครบถ้วนทุกจุดของการผลิตมากย่ิงขึ้น 
 กระบวนการต่างๆก่อนที่จะนํามาซึ่งเป็นเกณฑ์ GMP กฎหมาย หลังจากที่มีแนวคิดดังกล่าวข้างต้น 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองควบคุมอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างเป็นสํานัก
อาหารได้มีคณะทํางานที่ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญท้ังจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือจัดทํา (ร่าง) หลักเกณฑ์ GMP 
และนําเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวข้อง หลังจากน้ันนํา (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว เวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั่วประเทศ รวมถึงสมาคมฯ ชมรมฯ ที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมและมีการนํามาปรับแก้ไข จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ได้นําเข้า
คณะกรรมการอาหารเพ่ือนําเสนอเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
 มาตรการ GMP เป็นการปรับเปลี่ยนระบบโดยใช้กฎหมายเป็นมาตรการรองรับ ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะทําให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงรูปธรรมได้อย่างแท้จริง แต่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว ในระยะเร่ิมแรกซึ่งเป็น
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ระยะการปรับตัวของระบบ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรค แก่ผู้ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อ
ผู้ประกอบการด้านอาหารทั้งหมดของประเทศ ดังน้ันจึงได้ มีการกําหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผัน เพ่ือประโยชน์
ในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของ สถานประกอบการ 
 GMP ที่เป็นกฎหมายปัจจุบันมี 4 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 
และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP 
สุขลักษณะทั่วไป) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท (ฉบับที่ 3) (GMP นํ้าบริโภค) มีผลบังคับใช้สําหรับผู้ผลิตอาหารรายใหม่ ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 
ส่วนรายเก่ามีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) 
พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ และที่เพ่ิงออกเม่ือปี พ.ศ.2555 คือ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย หรือ Primary GMP โดยใช้ควบคุมกลุ่มอาหารที่เหลือ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารทั่วไปและอาหารพร้อมบริโภคทันที 

ข้อกําหนด GMP สุขลักษณะท่ัวไป (ปัจจุบันครอบคลุมอาหาร 57 ประเภท) 
 มีอยู่ 6 ข้อกําหนด ดังน้ี  
 1. สถานที่ต้ังและอาคารผลิต  
 2. เครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการผลิต  
 3. การควบคุมกระบวนการผลิต  
 4. การสุขาภิบาล  
 5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด  
 6. บุคลากรและสุขลักษณะ 
 ในแต่ละข้อกําหนดมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือน อันตราย ทั้ง
ทางด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพลงสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อม ตัวอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ที่
ใช้ 
 การดําเนินงานในแต่ละขัน้ตอนการผลิต  รวมถึงการจดัการในด้านสขุอนามยัทัง้ในส่วนของความ

สะอาด การบํารุงรักษา และผู้ปฏิบติังาน 
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ข้อกําหนด GMP น้ําบริโภค (GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์) มีอยู่ 11 ข้อกําหนด ดังน้ี  

 1. สถานที่ต้ังและอาคารผลิต  
 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต  
 3. แหล่งนํ้า  
 4. การปรับคุณภาพนํ้า  
 5. ภาชนะบรรจุ  
 6. สารทําความสะอาดและฆ่าเช้ือ  
 7. การบรรจุ  
 8. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  
 9. การสุขาภิบาล  
 10. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน  
 11. บันทึกและรายงาน 
 วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อกําหนดเช่นเดียวกับ GMP สุขลักษณะทั่วไป เพียงแต่ GMP นํ้าบริโภค เน้น
ประเด็นการควบคุมกระบวนการผลิตนํ้าบริโภค โดยขยายรายละเอียดในการควบคุมเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน
ชัดเจนย่ิงขึ้น ต้ังแต่ข้อ 3-8 ซึ่งเป็นขั้นตอนในการผลิต และมีการเพ่ิมเติมในส่วนของบันทึกและรายงาน เพ่ือให้
ผู้ผลิตเห็นความสําคัญและประโยชน์ในการเก็บข้อมูล รายงาน บันทึกที่เก่ียวข้อง เช่น ผลวิเคราะห์แหล่งนํ้า
และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือแก้ไขเมื่อเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ 

ข้อกําหนด GMP นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี พาส
เจอร์ไรส์ (GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์)  
 มีอยู่ 7 ข้อกําหนด ดังน้ี  
 1. สถานที่ต้ังและอาคารผลิต  
 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต  
 3. การควบคุมกระบวนการผลิต  
 4. การทําความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการบํารุงรักษา  
 5. การสุขาภิบาล  
 6. สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร  
 7. บันทึกและรายงานผล 
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ข้อกําหนด Primary GMP 
 มีอยู่ 6 ข้อกําหนด เช่นเดียวกับประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 193 เพียงแต่ให้ความสําคัญกับโครงสร้าง
อาคารและระบบบันทึกระดับหน่ึง และให้ความสําคัญกับการใช้สารเคมีหรือวัตถุเจือปนอาหารมากขึ้น ซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นต้นให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่เหลือ นอกเหนือจากที่ระดับปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับที่ 193 มี
เวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวไปสู่ GMP พ้ืนฐานเต็มรูปแบบที่สอดคล้องกับสากลและอาเซียน
ต่อไป 

มาตรการการดําเนินงาน  
 เน่ืองจากหลักเกณฑ์ GMP มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งหากผู้ผลิต ไม่ปฏิบัติตาม
จะเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 
220) พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 และ(ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 ซึ่งออกตามความในมาตรา 6(7) แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และมีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท แต่
อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP 
ดังกล่าวได้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยสํานักอาหาร จึงได้มีการดําเนินการภายใต้โครงการ
ผลักดัน ผู้ประกอบการด้านความพร้อม GMP กฎหมาย ต้ังแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทั้งในลักษณะการอบรม
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ จัดทําสื่อคู่มือที่เก่ียวข้อง เช่น คู่มือการผลิต คู่มือการตรวจสถานที่
ผลิตของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งคําสั่งต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถดําเนินการเม่ือกฎหมาย มีผลบังคับใช้ และหลังจากน้ันคงต้องมีการพัฒนา
หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายน้ี ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักการของสากลมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐที่ว่า อาหารที่ส่งออก และอาหารที่จําหน่ายภายในประเทศต้องมีคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยเท่ากัน น่ันคือ จะต้องไม่มีคําว่า double standard น่ันเอง ซึ่งทั้งน้ีทั้งนั้นทุกฝ่ายไม่ว่าผู้ผลิต 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งภาคการศึกษา จะต้องประสานงานร่วมมือกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชน
คนไทย 
 ดังน้ัน จะเห็นว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามิใช่แต่จะใช้มาตรการทางกฎหมาย เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความสําคัญของการพัฒนาเชิงระบบอย่างครบวงจรโดยมีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
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อาหารที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภค ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของ การคุ้มครองผู้บริโภค 
 และขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยสํานักอาหาร กําลังจัดทํา GMP อาหารกระป๋อง 
ซึ่งเป็น GMP เฉพาะ ถัดจาก GMP นํ้าบริโภคและนมพร้อมด่ืม รวมทั้งระบบ HACCP ที่จะบังคับให้เป็น
กฎหมายในกลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง คาดว่าจะประกาศออกมาเป็นกฎหมายในเร็วๆน้ี โดยให้ระยะเวลา
ผู้ประกอบการในการปรับปรุงแก้ไข ถัดจากวันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสํานักอาหารจะนํามาลงใน 
website และลงสื่อประชาสัมพันธ์ ต่อไป 
  
 


