
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์  
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

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

โดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้
กฎหมาย เห็นสมควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งต้องมี
การประกาศและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ตลอดจนต้องปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งต้องมีการ
ประกาศการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
และแนวทางดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
และหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติจึงออกประกาศการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผล
สัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. การรับฟังความคิดเห็น 
1.1 กฎหมายที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  คือ พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

1.2 ผู้เกี่ยวข้องท่ีจะทำการรับฟังความคิดเห็น  
(1) กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
(2) หน่วยงานภาครัฐ ที่มคีวามเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร 
(3) นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรในหน่วยงานภาคการศึกษาและวิจัย 
(4) องค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร 
(5) องค์กรผู้บริโภค 
(6) ประชาชนทั่วไป 

1.3 วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการต่างๆ 

ตามความเหมาะสมสำหรับผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ 
(1) แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx หรือช่องทางคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศนี้ 
(2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
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(3) การสำรวจความคิดเห็น 
(4) การสัมภาษณ์ หรือเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 

1.4 ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น 
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  

1.5 รอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้  เป็นการประเมินผลจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ตั้งแตว่ันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 – 31 ธันวาคม 2564  

2. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
2.1 วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 มีวัตถุประสงค์ในการ
กำหนดให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรหลักและกลไกของประเทศในการกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และ
อาหารศึกษา ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหารเพ่ือให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้งกำกับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อำนวยการ แก้ไขปัญหา และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารในทุกมิติ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนการค้าและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับอาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศ  

2.2 มาตรการสำคัญของกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้กำหนดกลไกที่ เป็น

มาตรการสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่
โดยสรุปดังนี้  

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เป็นกรรมการ นอกจากนี้ ยังมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความม่ันคงด้านอาหาร อาหารศึกษา 
กฎหมาย และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจำนวน 7 คน เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่หลัก
ในการกำหนดและเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารในทุกมิติทั้งด้านความม่ันคงอาหาร ด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษา จัดทำแผนแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้านอาหารต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
รวมทั้งกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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ปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะ ขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติในแต่ละมิติและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
อาหารของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

(1) คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความม่ันคงอาหารตลอดห่วงโซ่  
(2) คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
(3) คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและ

โภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  
(4) คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ  

องค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วม
เป็นกรรมการ และมีหน้าที่หลักในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการขับเคลื่อนด้านอาหารในแต่ละมิติตลอด
ห่วงโซ่ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย และรายงาน
ผลการดำเนินงานงานต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย 
การมีพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 ส่งผลให้เกิดกลไกของ

ประเทศในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหาร เพ่ือให้เป็นแผนแม่บทในการสร้างความเข้มแข็งด้าน
การจัดการด้านอาหารของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติที่เก่ียวข้องกับอาหารจากภาคการเกษตร การแปรรูป 
การบริการ สู่โภชนาการและสุขภาพผู้บริโภค ตลอดจนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การบริการและการค้า ผ่านการ
สื่อสาร ประสาน และบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดย
ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติงานและกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือรักษาศักยภาพการผลิตอาหารของประเทศในระดับมหภาค ควบคู่กับการสร้าง
ความมั่นคงอาหารในระดับจุลภาค ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอของประชาชนไทย สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารซึ่งเป็นการขยายโอกาสด้านการค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป  

2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตาม
กฎหมาย  

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติไว้ตามมาตราที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(1) มาตรา 10 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวกับอาหารในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษา 
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จัดทำแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้านอาหารต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มี หรือส่งเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหารทุกมิติ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหรือบังคับ
ใช้กฎหมายแต่อย่างใด 

(2) มาตรา 12 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการและโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่ที่จำเป็นต้องสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคง
ด้านอาหารเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
ในกรณีเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร ซ่ึงเป็นภัยร้ายแรงและฉุกเฉินอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ มาตรา 13 ได้กำหนดการดำเนินคดีกับบุคคลใดที่ใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดๆ ในเขตพ้ืนที่ที่ได้
ประกาศกำหนดเป็นเขตพ้ืนที่สงวน ผิดไปจากหรือขัดกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ โดย
มาตรา 14 ให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีเหตุอันควรให้ต้องประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่สงวน
เพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 12 ดังนั้น จึงยังไม่มีผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 13 
ที่ต้องดำเนินคดีหรือลงโทษตามมาตรา 14 แต่อย่างใด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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