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พระราชบัญญตั ิ
คณะกรรมการอาหารแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
“หวงโซอาหาร” หมายความวา วงจรการผลิตอาหารตั้งแตวัตถุดิบ ปจจัยการ

ผลิต การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การตัดแตง การแปรรูป การขนสง การปรุง การประกอบ การ
บรรจุ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การกระจาย จนถึงผูบริโภค รวมทั้งการนําเขา การนําผาน 
และการสงออก 

“คุณภาพอาหาร” หมายความวา อาหารที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและ
สวนประกอบที่พึงจะมี รวมถึงมีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม 

“ความปลอดภัยดานอาหาร” หมายความวา การจัดการใหอาหาร และสินคา
เกษตรที่นํามาเปนอาหารบริโภคสําหรับมนุษยมีความปลอดภัย โดยไมมีลักษณะเปนอาหารไม

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๓๙/๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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บริสุทธิ์ตามกฎหมายวาดวยอาหาร และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ รวมทั้ง อาหารที่มีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) อาหารที่มีจุลินทรียกอโรคหรือส่ิงที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปนอยู 
(๒) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูตามกฎหมายที่เก่ียวของในปริมาณที่

อาจเปนเหตุใหเกิดอันตราย หรือสามารถสะสมในรางกายที่กอใหเกิดโรค หรือผลกระทบตอ
สุขภาพ 

(๓) อาหารที่ไดผลิต ปรุง ประกอบ บรรจุ ขนสงหรือมีการเก็บรักษาไวโดยไมถูก
สุขลักษณะ 

(๔) อาหารที่ผลิตจากสัตว หรือผลผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได 
(๕) อาหารที่ผลิต ปรุง ประกอบจากสัตวและพืช หรือผลผลิตจากสัตวและพืชที่

มีสารเคมีอันตราย เภสัชเคมีภัณฑ หรือยาปฏิชีวนะตกคางในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๖) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
“ความมั่นคงดานอาหาร” หมายความวา การเขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอ

สําหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ
เหมาะสมตามความตองการตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เก้ือหนุน 
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของ
ประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร 

“อาหารศึกษา” หมายความวา กระบวนการสงเสริม พัฒนา และวิจัยเพื่อให
ความรู ความตระหนักและพฤติกรรมที่ถูกตองในหวงโซอาหารและในการบริโภคดานอาหาร 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอาหารแหงชาต ิ
 
มาตรา ๔  ใหมีคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนกรรมการ 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู 
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาสิบปดานคุณภาพอาหาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร อาหารศึกษา กฎหมายและดานอื่น ๆ ที่
เก่ียวของ อยางนอยดานละหนึ่งคน เปนกรรมการ 

(๔) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
รวม 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขจํานวนหนึ่ง
คนและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งขาราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณจํานวน
หนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๕ กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกหรือไม เวน

แตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๖  กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแต

วันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการตาม

มาตรา ๔ (๓) ข้ึนใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่
กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลงและใหผูไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบ
วันจะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในการนี้ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) 

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕ 
 
มาตรา ๘  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองครั้ง 
 
มาตรา  ๙   คณะกรรมการอาจแตงตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือ

คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่ง อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมาย 

การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานให
นํามาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดาน

อาหาร ความมั่นคงดานอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดทําแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัย
ดานอาหารตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

(๒) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหารและอาหาร
ศึกษา เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย 

(๓) ใหคําแนะนําในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ 
(๔) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหาที่

เก่ียวของกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร และอาหารศึกษา 
(๕) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร

ตาม (๑) อํานวยการ แกไขปญหา รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปญหาจากการปฏิบัติงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของสวนราชการตาง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงานในสวนที่
เก่ียวของกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๐ คณะกรรมการอาจขอใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล 
หรือบุคคลใด ๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ สถิติ การจัดการ และเร่ืองตาง ๆ ที่จําเปนที่
เก่ียวของกับการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร 
ความมั่นคงดานอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้งอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง 
คําอธิบาย หรือความเห็นไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒  ในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่อง

จากอาหารอันเปนภัยที่รายแรงและฉุกเฉินอยางย่ิง ใหนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการและโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศกําหนดใหเขตพ้ืนที่ใด
เปนเขตพื้นที่ที่จําเปนตองสงวนไวเพ่ือประโยชนดานความมั่นคงดานอาหารเปนการชั่วคราว 
รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชประโยชนในเขตพ้ืนที่ดังกลาว  ทั้งนี้ ตองมีแผนที่
แสดงแนวเขตพื้นที่ที่จําเปนตองสงวนไวนั้นแนบทายประกาศดวย 

ในการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเพียงเทาที่จําเปน เพ่ือบรรลุ
ตามวัตถุประสงค โดยกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของ ผูครอบครอง หรือผูใชประโยชนในเขต
พ้ืนที่ดังกลาวนอยที่สุด 

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศมีผลใช
บังคับและอาจขยายไดอีกครั้งละไมเกินหนึ่งป ในกรณีที่ภัยรายแรงและฉุกเฉินอยางย่ิงนั้นยังคงมี
อยูและใหปดไว ณ สถานที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ทําการของหนวยงานตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม 
(๒) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และที่ทําการแขวง หรือศาลา

กลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ที่เขต
พ้ืนที่ที่จําเปนตองสงวนไวนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี 

(๓) สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา 
หรือสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอแหงทองที่ที่เขต
พ้ืนที่ที่จําเปนตองสงวนไวนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓ ในเขตพื้นที่ใดที่ไดมีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๒ หามบุคคลใด

ใชประโยชนหรือกระทําการใด ๆ ในเขตพื้นที่นั้นผิดไปจากหรือขัดกับหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดไวในประกาศดังกลาว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหกรรมการ

ตามมาตรา ๔ (๔) ดําเนินการคัดเลือกรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๕ ซึ่งมีความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาสิบปดาน
คุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร อาหารศึกษา กฎหมาย และ
ดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา ๔ (๓) โดยใหมีจํานวนเปนสองเทาของ
กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) เสนอตอประธานกรรมการ เพ่ือเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเลือก
และแตงตั้งเปนกรรมการตามมาตรา ๔ (๓) ตอไป 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) 
พนจากตําแหนงตามวาระหรือพนจากตําแหนงกอนครบวาระดวยโดยอนุโลม 

ในระหวางที่ยังไมมีหนวยงานธุรการ ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือหนวยงานที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ทําหนาที่หนวยงานธุรการแกคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเร่ือง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน จนกวาจะมีหนวยงานธุรการดังกลาว 

 
มาตรา ๑๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีกฎหมายที่เก่ียวของกับ
อาหารอยูหลายฉบับ และอยูในอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงานในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ 
แตมีลักษณะของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารในมิติที่แตกตางกันในขอบเขตจํากัด ขาดการบรูณา
การ ขาดความเปนเอกภาพ และประสิทธิภาพในการกํากับดูแล การดําเนินงานในหวงโซอาหารทั้ง
ดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพื่อการคุมครองผูบริโภค การสงเสริมและสนับสนุน
การคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทั้งภายในและระหวางประเทศประกอบกับยังขาดนโยบาย
และยุทธศาสตรเก่ียวกับความมั่นคงดานอาหารทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน ตลอดจนการ
ปองกันการใชอาหารในการกอการราย รวมทั้งการใหการศึกษาดานอาหารใหทันตอสถานการณ
ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สมควรใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหาร
แหงชาติเพ่ือเปนองคกรหลักและกลไกของประเทศในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่
เ ก่ียวกับอาหารทุกมิติดังกลาวเบื้องตน โดยครอบคลุมหวงโซอาหารอยางมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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