
 
 

 
 
 
 

 
 

 (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตผลิตอาหาร พ.ศ. ....  (เอกสารแนบ ๑.๑) 
 แบบฟอร์มส าหรับการแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตผลิตอาหาร พ.ศ. ....   

(เอกสารแนบ ๑.๒)  

 (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตน าเข้าอาหาร พ.ศ. ... (เอกสารแนบ ๒) 

 แบบฟอร์มส าหรับการแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตน าเข้าอาหาร พ.ศ. ....   
(เอกสารแนบ ๒.๒)  

 บันทึกหลักกการและเหตุผลประกอบฯ (เอกสารแนบ ๓) 
 

แบบฟอร์มส ำหรับกำรแสดงควำมคิดเห็น 
โปรดส่งความคิดเห็นภายในวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๙  โดยวิธีการ ดังนี้ 

๑. ทำงไปรษณีย์ท่ี 
กลุ่มก ำหนดมำตรฐำน ส ำนักอำหำร  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
กระทรวงสำธำรณสุข  

ถ. ติวำนนท์ ต. ตลำดขวัญ อ เมือง จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
๒. ทำงโทรสำร 

กลุ่มก ำหนดมำตรฐำน   โทรสำร ๐๒-๕๙๑-๘๔๗๖ 

๓. e-mail 

p2food@fda.moph.go.th หรือ fa_fda@hotmail.com  

 ติดต่อสอบถาม กลุ่มก าหนดมาตรฐาน ส านักอาหาร  
 โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๘    โทรสาร ๐๒-๕๙๑-๘๔๗๖ 
 e-mail : p2food@fda.moph.go.th หรือ fa_fda@hotmail.com 
 
สามารถ Download เอกสารได้ที่ เวปไซต์ส านักอาหาร http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_๕๔/   
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”หรือ เวปไซด์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
http://www.fda.moph.go.th/ หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”  

ขอเชิญแสดงควำมคดิเห็น 
 (ร่ำง) กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรอนุญำตผลิตอำหำร พ.ศ. .... และ  

(ร่ำง) กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรอนุญำตน ำเข้ำอำหำร พ.ศ. ... 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

รายละเอียด 
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(ร่าง 19092559) 
กฎกระทรวง 

ว่าด้วยการอนุญาตผลิตอาหาร (พ.ศ. ....) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 14  มาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 22  แห่ง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522  ลงวันที่ 

17 พฤศจิกายน 2522 
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 

2522  ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2522 
ข้อ 2  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานซึ่งเป็นสถานท่ีผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย ต้อง

ยื่นตามแบบ อ.1 แนบท้ายกฎกระทรวง และต้องมีผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อการยื่นขออนุญาต และควบคุมดูแลระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

สถานที่ผลิตอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารตามมาตรา 6(7) ต้องมีหลักฐานผลการตรวจประเมินตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าที่ตรวจโดยหน่วยตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานทีมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินดังกล่าวที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานสากล  

ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและความรับผิดชอบตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารตามมาตรา 6(7) 

ข้อ 3 ใบอนุญาตผลิตอาหารให้ใช้แบบ อ.2 แนบท้ายกฎกระทรวง 
ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่าย  จะต้องจัดให้มีระบบคุณภาพและความปลอดภัย

อาหารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(1) วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดตามมาตรา 6(7) หรือตามมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า  
(2) การทวนสอบระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตาม (1) อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
(3) มาตรการในการจัดการที่เหมาะสมและทันท่วงทีในกรณีที่พบปัญหาความไม่ปลอดภัยของ

อาหาร ตลอดจนการเรียกคืนสินค้าออกจากท้องตลาด และแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ
ข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งที่ต้องมีการเรียกคืนสินค้าออกจากท้องตลาด 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต สูตรส่วนประกอบ คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบ การใช้
สารเคมีในการผลิตอาหาร ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์อาหาร และฉลาก  

(5) รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารประจ าปีโดยหน่วยตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียน
โดยหน่วยตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจประเมินดังกล่าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานสากล พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประจ าปีจากห้องปฏิบัติการที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การ
ยอมรับต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และจัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง
ปีนับแต่วันจัดท า และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

เอกสารแนบ ๑ 
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การจัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข หรือทางเวบไซต์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (www.fda.moph.go.th) ทั้งนี้จะ
ด าเนินการแจ้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เมื่อใดให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
ก าหนด 

ข้อ 5  ผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอตามแบบ อ .3 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ อ.3 

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ผู้อนุญาตจะแสดงไว้ในรายการต่ออายุ ใบอนุญาตใน
ใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได้ 

ในการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามมาตรา 6(7) ให้น าความในวรรคสองของข้อ 2 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ 6  ผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบ 
อ.4 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ อ.4 

การอนุญาตค าขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้
ก ากับค าว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

ข้อ 7  ผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ผู้ใดประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร ให้ยื่น
ค าขอตามแบบ อ.5 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ อ.5 

การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่ เก็บอาหาร ให้ผู้อนุญาตแสดงการอนุญาตไว้ ใน
ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน 

ในการขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารให้น าความในวรรคสองของข้อ 2 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 8  การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

หรือสถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด 
(2)  จงัหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่โรงงานผลิตอาหารนั้นตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศก าหนด 

(3) กรณีท่ีการยื่นค าขอทางอินเตอร์เน็ตทางเวบไซต์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (www.fda.moph.go.th) ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎกระทรวงฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้จะด าเนินการ
แจ้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เมื่อใดให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด (ดู
ของเครื่องส าอางค์อีกครั้ง) 

ข้อ 9  ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานซึ่งเป็นสถานที่ผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่าย อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ จะต้องด าเนินการ จัดให้มีผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารตามข้อ 3 และระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ภายในสองปี นับจากวันที่กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องนั้นมีผลใช้บังคับ  
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ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตผลิตอาหาร (พ.ศ. ....)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น 
ชื่อ – สกุล ................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................ 
หน่วยงำน/และที่ตั้ง.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท ์.............................................................................. โทรสำร ............................................................................. 

โปรดตอบค ำถำมโดยใส่เคร่ืองหมำย / ในช่อง   ที่ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็น และกรอกควำมคิดเห็นในช่องว่ำง 

๑. หลักการทั่วไปของร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตผลิตอาหาร (พ.ศ. ....) 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
 

๒. ข้อก ำหนดกำรมีผู้ควบคุมควำมปลอดภัยอำหำรเพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรยื่นขออนุญำต และ
ควบคุมดูแลระบบคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

๓. ข้อก ำหนดกำรยื่นผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตตำมหลักวิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บ
รักษำอำหำร (GMP) จำกหน่วยตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

แบบฟอร์มส าหรับการแสดงความคิดเห็น 

เอกสำรแนบ ๑.๒ 
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……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
.…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 

 
๔. ข้อก ำหนดด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำรตำมข้อ ๔ ของร่ำงกฎกระทรวงฯ  

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

๕. ข้อก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรจัดกำรกรณีที่พบปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของอำหำร ตลอดจนกำรเรียกคืน
สินค้ำออกจำกท้องตลำด และแจ้งให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำทรำบข้อมูลทุกครั้งที่ต้องมีกำรเรียกคืน
สินค้ำ ตำมข้อ ๔ (๓) ของร่ำงกฎกระทรวงฯ 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

 
๖. ข้อก ำหนดกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร และผลกำรสุ่มตัวอย่ำงตรวจวิเครำะห์
ประจ ำปีแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ตำมข้อ ๔ (๕) ของร่ำงกฎกระทรวงฯ 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
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๗. ข้อก ำหนดให้ผู้รับอนุญำต อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมร่ำงกฎกระทรวง
ฉบับนี้ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับนี้ ภำยใน ๒ ปี 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
.…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 

 
๘. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอ อ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 

 

ลงชื่อ……………………….……………..............… 

(                                              ) 
               ………/…….…./………. 

 

 

โปรดส่งความคิดเห็นไปท่ี 

 กลุ่มก าหนดมาตรฐาน  ส านักอาหาร  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ถ. ติวานนท์   ต. ตลาดขวัญ   อ เมือง   จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐   หรือ 

 โทรสาร หมายเลข ๐๒-๕๙๑-๘๔๗๖ 

  ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  

สอบถาม กลุ่มก าหนดมาตรฐาน ส านักอาหาร โทร ๐๒๕๙๐-๗๑๗๘   โทรสาร ๐๒๕๙๑-๘๔๗๖ 
e-mail: p2food@fda.moph.go.th หรือ fa_fda@hotmail.com  

mailto:fa_fda@hotmail.com


 

 

 
(ร่าง19092559) 

กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการอนุญาตน าเข้าอาหาร (พ.ศ. ....) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
----------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา......ประกอบกับมาตรา........มาตรา......และมาตรา......ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1)  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 

2522 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2522  
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 

2522 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547 
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าเข้าซ่ึงอาหารเพ่ือจ าหน่าย ต้องแต่งตั้งผู้ยื่นค าขอที่มี

คุณสมบัติและความรู้ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด และให้ยื่นค าขอตามแบบ 
อ. 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเตรียมสถานที่น าเข้าอาหารและสถานที่เก็บรักษาอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขแนบท้าย
กฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีใบรับรองระบบประกันคุณภาพสถานที่น าเข้าอาหารและสถานที่เก็บรักษา
อาหารตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขแนบท้ายกฎกระทรวง หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าจากหน่วย
ตรวจสอบและรับรองที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจากหน่วยตรวจสอบและ
รับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่เป็นสมาชิกและได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum; IAF) 

ข้อ 3 ใบอนุญาตน าเข้าซ่ึงอาหารเพ่ือจ าหน่าย ให้ใช้แบบ อ. 7 ท้ายกฎกระทรวง 
ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตน าเข้าซ่ึงอาหารเพื่อจ าหน่าย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีใบรับรองระบบประกันคุณภาพสถานที่ผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารตามมาตรา 6(7) หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่าจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือจากหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการ
รับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum; IAF) 
 (2) อาหารที่น าเข้าต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด 

(3) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต สูตรส่วนประกอบและสารเคมีที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหาร ตามที่ได้รับอนุญาตเก็บไว้ ณ สถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บรักษาอาหารเพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 
 

เอกสารแนบ ๒ 
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(4) รายงานผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพสถานที่น าเข้าอาหารและ

สถานที่เก็บรักษาอาหารตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามแนบท้ายกฎกระทรวงหรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่าจากหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจาก
หน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่
เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน ( International 
Accreditation Forum; IAF)พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประจ าปี
จากห้องปฏิบัติการที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และจัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดท าและพร้อมที่จะให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

(5) จัดให้มีมาตรการในการจัดการที่ เหมาะสมและทันท่วงทีกรณีที่พบสินค้าไม่
ปลอดภัย รวมทั้งการเรียกคืนสินค้าออกจากท้องตลาด และแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ
ข้อมูลในกรณีที่มีกรณดีังกล่าวทุกครั้ง 

ข้อ 5  ผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพ่ือจ าหน่ายผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค า
ขอตามแบบ อ. 8 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ อ.8 

  การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้อนุญาตจะแสดงไว้ในรายการต่ออายุใบอนุญาต
น าเข้าอาหารแนบไว้กับใบอนุญาตเดิม หรือใบแทนใบอนุญาตน าเข้า 

ข้อ 6  ผู้รับอนุญาตน าเข้าซ่ึงอาหารเพ่ือจ าหน่ายผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่น
ค าขอตามแบบ อ.9 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบอ.9 

  การอนุญาตใบแทนใบอนุญาตน าเข้า ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต
เดิม แต่ให้ก ากับค าว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าของใบอนุญาตด้วย 

ข้อ 7 ผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพ่ือจ าหน่ายผู้ใดประสงค์จะย้ายสถานที่น าเข้าหรือสถานที่
เก็บรักษาอาหาร ให้ยื่นค าขอตามแบบ อ.10 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ อ.10 
   การอนุญาตให้ย้ายสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บรักษาอาหาร ให้ผู้อนุญาตแสดงการ
อนุญาตไว้ในใบอนุญาตหรือใบแทน 
   ในการขออนุญาตย้ายสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บรักษาอาหาร ให้น าความในข้อ 2 
และข้อ 4 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ 8 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข  
 (2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บรักษาอาหารนั้นตั้งอยู่ 
 (3) กรณีที่ยื่นค าขอทางอินเตอร์เน็ทเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(www.fda.moph.go.th) ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎกระทรวงฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้จะด าเนินการแจ้ง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด 
  ข้อ9 ผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ จะต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฉบับนี้ภายในหนึ่งปี นับจากวันที่กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องนั้นมีผลใช้บังคับ 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 
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ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตน าเข้าอาหาร (พ.ศ. ....)  
ออกความภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น 
ชื่อ – สกุล ................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................ 
หน่วยงำน/และที่ตั้ง.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท ์.............................................................................. โทรสำร ............................................................................. 

โปรดตอบค ำถำมโดยใส่เคร่ืองหมำย / ในช่อง   ที่ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็น และกรอกควำมคิดเห็นในช่องว่ำง 

๑. หลักการทั่วไปของร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตน าเข้าอาหาร (พ.ศ. ....) 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
…………………………………………………………………………………………………………...............................................….... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
 

๒. ข้อก ำหนดให้มีผู้ยื่นค ำขอ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรยื่นขออนุญำต 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
 

แบบฟอร์มส าหรับการแสดงความคิดเห็น 

เอกสารแนบ ๕ 
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๓. ข้อก ำหนดกำรยื่นใบรับรองระบบประกันคุณภำพสถำนที่น ำเข้ำอำหำรและสถำนที่เก็บรักษำอำหำร (Good 
Storage Practice: GSP) จำกหน่วยตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

 
๔. หน้ำที่ของผู้รับอนุญำตตำมข้อ ๔ ของร่ำงกฎกระทรวงฯ  

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

 
๕. ข้อก ำหนดกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่น ำเข้ำอำหำร และผลกำรสุ่มตัวอย่ำงตรวจวิเครำะห์
ประจ ำปีแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ตำมข้อ ๔ (๔) ของร่ำงกฎกระทรวงฯ 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

๕. ข้อก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรจัดกำรกรณีที่พบปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของอำหำร ตลอดจนกำรเรียกคืน
สินค้ำออกจำกท้องตลำด และแจ้งให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำทรำบข้อมูลทุกครั้งที่ต้องมีกำรเรียกคืน
สินค้ำ ตำมข้อ ๔ (๕) ของร่ำงกฎกระทรวงฯ 
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 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

 
๖. ข้อก ำหนดให้ผู้รับอนุญำต อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมร่ำงกฎกระทรวง
ฉบับนี้ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับนี้ ภำยใน ๑ ปี 

 เห็นด้วย   
 เห็นด้วยบำงส่วน โดยขอให้ปรับ………………………….…………………….………………………..............................…… 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
 
 ไม่เห็นด้วย     เนื่องจำก…………………………………………………………….………………………...............................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................… 

 
๖. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอ อื่นๆ 
  …………………….………………………………….…………………………………………………………………………………..……………. 

  …………………….………………………………….…………………………………………………………………………………..……………. 

  …………………….………………………………….…………………………………………………………………………………..……………. 

ลงชื่อ……………………….……………..............… 

(                                              ) 
               ………/…….…./………. 

โปรดส่งความคิดเห็นไปที่ 

 กลุ่มก าหนดมาตรฐาน  ส านักอาหาร  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ถ. ติวานนท์   ต. ตลาดขวัญ   อ เมือง   จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐   หรือ 

 โทรสาร หมายเลข ๐๒-๕๙๑-๘๔๗๖ 

  ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  

สอบถาม กลุ่มก าหนดมาตรฐาน ส านักอาหาร โทร ๐๒๕๙๐-๗๑๗๘   โทรสาร ๐๒๕๙๑-๘๔๗๖ 
e-mail: p2food@fda.moph.go.th หรือ fa_fda@hotmail.com  

mailto:fa_fda@hotmail.com


 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตผลิตอาหาร (พ.ศ. ....) และ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตน าเข้าอาหาร 
ออกความภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

หลักการ 

๑) ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการอนุญาตผลิตอาหาร จ านวน ๒ ฉบับ คือ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยกร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ ว่าด้วยเรื่อง
การอนุญาตผลิตอาหาร 

๒) ยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตน าเข้าอาหารเพ่ือจ าหน่าย จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ลงวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๑๙  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยกร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ 
ว่าด้วยเรื่องการอนุญาตผลิตอาหาร 

เหตุผล 

เนื่องด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตผลิตอาหาร การอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑, ๒, ๑๑ และ ๑๒ ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ที่
บังคับใช้ในปัจจุบันได้ใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขบางประการที่ไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

๑) ระบบความปลอดภัยอาหารเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน เน้นการควบคุมด้วยการตรวจสอบ
ว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับข้อก าหนดตามกฎหมายหรือไม่ โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพที่เน้น
การป้องกันก่อนการเกิดปัญหา 

๒) การควบคุมความปลอดภัยอาหารถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยเจ้าหน้าจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ท าให้ไม่เหมาะกับรูปแบบทางธุรกิจ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และขัดกับหลักการสากลที่กฎหมายต้องก าหนดให้ผู้ประกอบการมีรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยอาหารของตนเองเป็นส าคัญ 

๓) ผู้ผลิตและผู้น าเข้าอาหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดตามกฎหมาย จึงท าให้ไม่มีความสามารถในการประเมิน และตรวจสอบระบบการ
ผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ของตนเองได้  

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

เพ่ือปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตผลิต ตามมาตรา ๑๔ และการ
อนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๕ ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เอกสารแนบ ๓ 



ให้การพิจารณาอนุญาตสามารถท าได้รวดเร็วขึ้น โดยเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน และผู้น า
เข้าต่อผลิตภัณฑ์ของตนเองมากขึ้น เปิดโอกาสให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และส่งเสริมการด าเนินการค้าที่เป็น
ธรรม จึงเห็นควรด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารให้ทันสมัย และสอดคล้องตาม
หลักการสากล ดังนี้ 

๑) ก าหนดให้ผู้ผลิต และผู้น าเข้าอาหารจัดท าระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่เน้นการ
ป้องกันมากกว่าการควบคุม รวมถึงก าหนดให้มีการจัดท าระบบทวนสอบย้อนกลับ (Traceability) และการ
เรียกคืนสินค้า (Recall) ออกจากท้องตลาดกรณีพบปัญหาความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในภายหลัง  

๒) ก าหนดให้ผู้ผลิต และผู้น าเข้ามีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง โดยก าหนดให้ต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ตามที่ส านักงานอาหารและยาก าหนดรับผิดชอบด าเนินการตามระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร รวมทั้งให้มีการตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจประเมินภาคเอกชนทั้งด้านสถานที่และผลิตภัณฑ์ 

๓) ก าหนดให้ผู้ผลิต และผู้น าเข้าอาหารต้องรายงานผลการตรวจประเมินฝ้าระวังประจ าปี ทั้งด้าน
สถานที่และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรณีที่มีการเรียกคืนสินค้าออกจากท้องตลาดให้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบ  

๔) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
ตามมาตราที่ ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง
กฎกระทรวงฉบับปัจจุบันก าหนดไว้ให้ส านักงานฯ ต้องด าเนินการเอง ซึ่งท าให้การพิจารณาอนุญาตผลิตและ
น าเข้าไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

ทั้งนีว้ิธีการปฏิบัติของผู้ประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ 
ก. ผู้ผลิตอาหารและน าเข้าอาหารทุกแห่งต้องจัดท าระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีหลักเกณฑ์

ปฏิบัติส าหรับการผลิตอาหารให้ปลอดภัย และมีการตรวจสอบตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
ข. ผู้ผลิตอาหารและน าเข้าอาหารทุกแห่งต้องมีความรู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

และต้องแต่งตั้งตนเอง หรือลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่มีความรู้ดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารเพ่ือ
ด าเนินการตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  

ค.  ผู้ผลิตอาหาร และผู้น าเข้าอาหารทุกแห่งต้องขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารจากหน่วย
ตรวจประเมินทั้งเพ่ือการขออนุญาตใหม่ และเพ่ือการเฝ้าระวัง แล้วรายงานผลการตรวจประเมินดังกล่าว รวมทั้ง
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากการสุ่มตรวจตัวอย่างโดยหน่วยตรวจประเมินนั้น แก่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ง.  ผู้ผลิตอาหาร และผู้น าเข้าอาหารทุกแห่งต้องจัดท าระบบบริหารจัดการกรณีเกิดปัญหาความไม่
ปลอดภัย เช่น ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบย้อนกลับ และการเรียกคืนสินค้าอาหาร และต้องแจ้งแก่ผู้อนุญาต
ทราบกรณีท่ีต้องเรียกคืนสินค้าจากท้องตลาด 

จ. ผู้ผลิตอาหาร และผู้น าเข้าอาหารทุกแห่งต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เก็บไว้ ณ สถานที่ผลิต หรือ
สถานที่น าเข้าแล้วแต่กรณีพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 



 

ตารางเปรียบเทียบมาตรการการด าเนินงานในปัจจุบันและมาตรการตาม (ร่าง) กฎกระทรวงฉบับใหม่ 

มาตรการในปัจจบุันและสภาพปัญหา มาตรการใหม ่
(๑) ผู้รับอนุญาตผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสุขลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่ก าหนดไว้

ใน ข้อ๔ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่ผลิต  

แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารโดยส่วนใหญ่ขาดการทวน
สอบระบบ ท าให้การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่อาจท า
ให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหารได้ 

(๑) เนื่องจากการป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหารที่มีประสิทธิภาพที่สดุคือ ผู้ผลิต
อาหารจะต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนเอง ดังนี้ จึงก าหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต
อาหารที่ เข้าข่ายโรงงานทุกแห่งต้องมีระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มี
หลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับการผลิตอาหารให้ปลอดภัย และมีการตรวจสอบตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  

 
(๒) ปัจจุบันไม่มีข้อก าหนดให้ผู้ผลิตอาหารต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย และ

กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ท าให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องรับผิดชอบทั้งการให้
ค าแนะน า การตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารให้ปลอดภัยและ
ถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

(๒)  ผู้ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงานต้องแต่งตั้งตนเอง หรือลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่มี
ความรู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดเป็นผู้ควบคุมความปลอดภัย
อาหารเพื่อให้การด าเนินการตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
(๓) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ ก าหนดให้ผู้ผลิตอาหารสามารถเลือกใช้ผลการตรวจประเมิน

จากหน่วยตรวจประเมิน ซึ่งเป็นภาคเอกชนได้ในกรณีเพื่อเป็นหลักฐานส าหรับการขออนุญาตใน
ครั้งแรก แต่เนื่องจากการตรวจประเมินโดยภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายท าให้ยังผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่นิยม
ใช้บริการการตรวจจากหน่วยตรวจประเมิน นอกจากนี้การตรวจเฝ้าระวังสถานที่ในปัจจุบันไม่
สามารถท าได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เนื่องจากข้อจ ากัดทั้งทางด้านงบประมาณ และทรัพยากร
บุคคล โดยจะท าการตรวจเฝ้าระวังได้ประมาณ ๓ ปี/ ครั้ง เมื่อใบอนุญาตหมดอายุ และต้องท า
การต่อใบอนุญาตใหม่ 

นอกจากนี้ตามข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ืองวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารก าหนดให้ผู้ผลิตอาหารต้องสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

(๓)  ผู้ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน และผู้น าเข้าอาหารทุกแห่งต้องขอรับการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหารจากหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CB) ทั้งกรณีขออนุญาตใหม่ 
และกรณีเพื่อการเฝ้าระวัง และรายงานผลการตรวจประเมินดังกล่าว รวมทั้งรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากการสุ่มตรวจตัวอย่างโดยหน่วยตรวจประเมิน แก่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ทั้งนี้เพื่อก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการติดต่อหน่วยตรวจสอบและ
รับรอง (CB) และจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนการตรวจติดตามได้โดยไม่ต้องทุ่มงบประมาณของ
ภาครัฐจ านวนมาก 



วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการประจ าปี และเก็บผลการตรวจวิเคราะห์นั้นไว้ที่สถานผลิตอาหารนั้นเป็น
การด าเนินการโดยผู้ประกอบการเองซึ่งอาจเกิดความล าเอียงในการเก็บตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลที่ได้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนตรวจ
ติดตามได้ 

(๔) ปัจจุบันไม่มีข้อก าหนดทางกฎหมายให้ผู้ผลิต และผู้น าเข้าอาหารต้องจัดท าระบบบริหาร
จัดการกรณีเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย 

(๔)  ผู้ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน และผู้น าเข้าอาหารทุกแห่งต้องจัดท าระบบบริหาร
จัดการกรณีเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย เช่น ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบย้อนกลับ 
และการเรียกคืนสินค้าอาหาร และต้องแจ้งแก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทราบทุกคร้ังกรณีที่ต้องเรียกคืนสินค้าจากท้องตลาด 

(๕)  ปัจจุบันทั้งผู้ผลิต และผู้น าเข้าอาหารขาดความรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร ส าหรับ
ทวนสอบ และการตรวจติดตาม 

(๕)  ผู้ผลติอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน และผู้น าเข้าอาหารทุกแห่งตอ้งมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ ณ สถานทีผ่ลติ หรือสถานที่น าเข้าแล้วแต่กรณี พร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

 


