(สําเนา)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย
----------------------------------ปัจจุบันอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้าน สินค้าอาหารหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) นิยมใช้
เป็นของฝากอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาสถานที่ผลิต และสามารถลดหรือป้องกันการปนเปื้อน
และลดหรือขจัดอันตราย ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจําหน่าย หรือ ที่เรียกว่า Primary GMP ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
๑. “อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย” ตามประกาศนี้หมายความว่า อาหารที่
ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่นําไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทําให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น หรือ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และบรรจุ
ในภาชนะพร้อมจําหน่ายต่อผู้บริโภค แต่ไ ม่ร วมถึง อาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลากที่มีประกาศกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิตและเก็บรักษาอาหาร (General GMP) แล้ว
๒. อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย ซึ่งสถานที่ผลิตต้องปฏิบัติตาม Primary GMP ได้แก่
๒.๑ อาหารทั่วไปที่ไม่มีประกาศกําหนดให้ต้องปฏิบัติตาม General GMP
๒.๒ อาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีที่ไม่มีประกาศกําหนดให้
ต้องปฏิบัติตาม General GMP
๒.๓ น้ําผึ้งที่ผลิตเพื่อจําหน่ายโดยสถานที่ผลิตไม่เข้าลักษณะเป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ตามข้อ ๘ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง น้ําผึ้ง ลงวันที่
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.๔ น้ํานมถั่วเหลืองที่ผลิตเพื่อจําหน่ายโดยสถานที่ผลิตไม่เข้าลักษณะเป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามข้อ ๑๑ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง
น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.๕ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามข้อ 3(2) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารขบเคี้ยวประเภท อาหารอบกรอบชนิดที่ไม่มีการสอดไส้ ข้าวเกรียบ เมล็ด
ธัญพืชคั่วหรืออบ ถั่วคั่วหรืออบ นัตคั่วหรืออบ พืชผักผลไม้อบหรือทอดกรอบ อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded
snack) และเมล็ดพืชอบแห้งหรือทอด
(๒) ผงเครื่องเทศ ผงเครื่องปรุงต่างๆ
(๓) แป้งประกอบอาหาร
(๔) พืชผัก ผลไม้ ที่ทําให้แห้ง
(๕) เนื้อสัตว์ที่ทําให้แห้ง
3. การ...

-๒๓. การจําหน่ายอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้
(๑) จําหน่ายให้เฉพาะผู้ผลิตอาหารหรือผู้ปรุงอาหารเท่านั้น เช่น อาหารที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือใช้ในกระบวนการผลิตโดยไม่มีการจําหน่ายต่อผู้บริโภค
(๒) จํ าหน่ ายโดยตรงให้ กั บผู้ บริ โภค เช่ น อาหารที่ บริ การภายในร้ านอาหาร โรงแรม
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น แต่ไม่รวมสถานที่ผลิตอาหารที่มีการนําอาหารนั้นไปวางจําหน่าย ณ สถานที่อื่น
๔. สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย ต้องเป็นไปตามวิธีการผลิต
เครื ่อ งมือ เครื ่อ งใช้ใ นการผลิต และการเก็บ รั ก ษาอาหารแปรรู ป ที่ บ รรจุ ใ นภาชนะบรรจุ พ ร้ อ มจํ า หน่ า ย
(Primary GMP) กรณีนําเข้าต้องมีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย (Primary GMP)
๕. ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ นํ า เข้ า อาหารแปรรู ป ที่ บ รรจุ ใ นภาชนะพร้ อ มจํ า หน่ า ย ตั้ ง แต่ วั น ที่
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายใหม่) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือ
นําเข้าอาหารแล้วก่อนวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (รายเก่า) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยดํ าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้ องตาม
ประกาศนี้ไม่เกินวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หากพ้นกําหนดนี้แล้วถือว่ามีความผิด
๗. ผู้ผลิต หรือผู้นําเข้าเพื่อจําหน่ายอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายที่ไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ เป็นการฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๖(๗) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
๒๕๒๒ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด และหากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ
สอบถามได้ที่สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-590-717๙
และ 02-590-7๔๐๘ ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
(นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยายา
รับรองสําเนาถูกต้อง
วารุณี เสนสุภา
(นางสาววารุณี เสนสุภา)
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ

