
                                      
พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 

ภมูิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 

เป็นปีท่ี 34 ในรัชกาลปัจจบุนั 
--------------------------------------------------- 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ            
ให้ประกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุคณุภาพอาหาร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ   

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิท าหน้าท่ีรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้
มาตรา 1  พระราชบญัญตันีิเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522”  
มาตรา 2  พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1)  พระราชบญัญตัคิวบคมุคณุภาพอาหาร พ.ศ.2507 
(2)  ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 49 ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2515 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่ มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบญัญัตนีิ ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบับทแหง่พระราชบญัญตันีิ ้ให้ใช้พระราชบญัญตันีิแ้ทน 
มาตรา 4  ในพระราชบญัญตันีิ ้

“อาหาร” หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค า้จนุชีวิต ได้แก่ 
(1)  วตัถทุุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือใน 

รูปลกัษณะใด ๆ แตไ่มร่วมถึงยา วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วย
การนัน้ แล้วแตก่รณี 

(2)  วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวตัถ ุ
เจือปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแตง่กลิ่นรส 

“อาหารควบคมุเฉพาะ” หมายความว่า อาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา     
นเุบกษาให้เป็นอาหารท่ีอยูใ่นความควบคมุคณุภาพหรือมาตรฐาน 

“ต ารับอาหาร” หมายความว่า รายการของวัตถุท่ีใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร       
ซึง่ระบนุ า้หนกัหรือปริมาณของแตล่ะรายการ 

“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วตัถุท่ีใช้บรรจุอาหารไม่ว่าด้วยการใส่หรือห่อหรือ
ด้วยวิธีใด ๆ 
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“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ์ เคร่ืองหมาย หรือข้อความใด ๆ        
ท่ีแสดงไว้ท่ีอาหาร ภาชนะบรรจอุาหาร หรือหีบหอ่ของภาชนะท่ีบรรจอุาหาร 

“ผลิต” หมายความวา่ ท า ผสม ปรุงแตง่ และหมายความรวมถึงแบง่บรรจดุ้วย 
“จ าหน่าย” หมายความรวมถึง ขาย จ่าย แจก หรือแลกเปล่ียน ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์

ในทางการค้า หรือการมีไว้เพ่ือจ าหนา่ยด้วย 
“น าเข้า” หมายความวา่ น าหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร 
“สง่ออก” หมายความวา่ น าหรือสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
“โรงงาน” หมายความวา่ โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงานท่ีตัง้ขึน้เพ่ือผลิตอาหาร 
“ผู้ รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ ได้รับใบอนญุาตตามพระราชบญัญัตินีใ้นกรณีท่ี

นิตบิคุคลเป็นผู้ รับใบอนญุาตให้หมายความรวมถึงผู้ซึง่นิตบิคุคลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการด้วย 
“ผู้อนญุาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่ง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการอาหาร 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตันีิ ้
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้

มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุรักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้และให้มี 
อ านาจแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี ออกกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมไม่เกินอตัราท้ายพระราชบญัญัตินี ้
ยกเว้นคา่ธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนกบัออกประกาศ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันีิ ้

กฎกระทรวงและประกาศนัน้เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
มาตรา 6  เพ่ือประโยชน์แก่การควบคมุอาหาร ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(1)  ก าหนดอาหารควบคมุเฉพาะ 
(2)  ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคมุเฉพาะตามชื่อ ประเภท  

ชนิด หรือลักษณะของอาหารนัน้ ๆ ท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่าย ตลอดจน
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพ่ือจ าหนา่ย น าเข้าเพ่ือจ าหนา่ย หรือจ าหนา่ย 

(3)  ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใช่เป็นอาหารตาม (1) และ 
จะก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหน่าย ด้วยหรือไม่ก็
ได้ 

(4)  ก าหนดอตัราสว่นของวตัถท่ีุใช้เป็นส่วนผสมอาหารตามช่ือ ประเภท ชนิด หรือ 
ลกัษณะของอาหารท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่ายรวมทัง้การใช้สีและเคร่ืองปรุง
แตง่กลิ่นรส 

(5)  ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใช้วตัถเุจือปนในอาหาร การใช้วตัถกุนัเสีย  
และวิธีป้องกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอ่ืนในอาหารท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือท่ี
จ าหนา่ย 

(6)  ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจแุละการใช้ภาชนะบรรจ ุ 
ตลอดจนการห้ามใช้วตัถใุดเป็นภาชนะบรรจอุาหารด้วย 
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(7)  ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
เพ่ือป้องกันมิให้อาหารท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่าย เป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิตาม
พระราชบญัญตันีิ ้

(8)  ก าหนดอาหารท่ีห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหนา่ย 
(9)  ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตวัอย่าง การยึด  

การอายดั และการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ซึง่อาหาร รวมทัง้เอกสารอ้างอิง 
(10)  ก าหนดประเภทและชนิดอาหารท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือ 

ท่ีจ าหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เง่ือนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลกัเกณฑ์และ    
วิธีการโฆษณาในฉลาก 




