
สารพันป�ญหากฎหมาย

๑๑๙

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา     
โดยท่ีป จจุบันได มีการโฆษณาอวดอางสรรพคุณของอาหารหรือ

ผลิตภัณฑที่เปนเคร่ืองด่ืมหรืออาหารบํารุงสุขภาพเปนจํานวนมาก ผลิตภัณฑหรือ
สินคาบางอยางก็มีการโฆษณาท่ีเกินความเปนจริง จึงอาจใหทําประชนชนสับสน
หลงเชื่อในผลิตภัณฑหรือสินคานั้นได เพราะเชื่อวามีสรรพคุณตามที่มีการโฆษณา
อวดอางจริง ซึ่งการโฆษณาอวดอางดังกลาวอาจเขาขายเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดรับ
ความปลอดภัยจากอาหารหรือผลิตภัณฑที่มีการโฆษณาดังกลาว คอลัมน “สารพัน
ปญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใครขอเสนอเรื่อง “กฎหมายวาดวยอาหาร : มาตรการ
คุมครองผูบริโภค” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู อานไดมีความรูและเขาใจ
ในเร่ืองเก่ียวกับการควบคุมผลติภณัฑอาหาร การโฆษณาสินคาหรือผลติภณัฑ รวมท้ัง
บทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝน ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้  

๑. ความหมายของอาหาร
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ ไดกําหนดความหมาย

ของอาหารไวดังนี้    
 “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก
 (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ

หรอืในรปูลกัษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถอุอกฤทธ์ิตอจิตและประสาท หรือยาเสพติด
ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี

 (๒) วัตถุที่มุ งหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร
รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร ส ีและเครื่องปรุงแตงกลิ่น รส”

ํ

กฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยอาหาร 
: มาตรการคุมครองผูบรโิภค: มาตรการคุมครองผูบรโิภค
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“อาหารควบคุมเฉพาะ” หมายความวา อาหารที่รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใหเปนอาหารที่อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน

“ตํารับอาหาร” หมายความวา รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบ
อาหารซ่ึงระบุนํ้าหนักหรือปริมาตรของแตละรายการ

แตอยางไรก็ตาม เพื่อประโยชนในการควบคุมอาหาร พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมอาหาร ดังตอไปน้ี

 (๑) กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
 (๒) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ

ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหารน้ัน ๆ ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย
หรือที่จําหนาย ตลอดจนหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อ
จําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย

 (๓) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใช
เปนอาหารตาม (๑) และจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายดวยหรือ
ไมก็ได

 (๔) กําหนดอัตราสวนของวัตถุท่ีใชเปนสวนผสม
อาหารตามช่ือ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหารท่ีผลิต
เพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือท่ีจําหนาย รวมท้ังการใชสีและเคร่ืองปรุงแตง
กล่ิน รส

 (๕) กาํหนดหลกัเกณฑ เงือ่นไข และวธิกีารใชวตัถเุจือปนในอาหาร การใช
วตัถุกนัเสยี และวิธปีองกนัการเสยี การเจอืส ีหรอืวตัถอ่ืุนในอาหารทีผ่ลติเพือ่จําหนาย
นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย

 (๖) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย

 (๗) กําหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการผลิตและการเก็บรักษา
อาหารเพ่ือปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย
เปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

 (๘) กําหนดอาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
 (๙) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง

การยึด การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวชิาการซึง่อาหาร รวมท้ังเอกสารอางอิง
   (๑๐) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือ

จําหนาย หรือที่จําหนาย ซ่ึงจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดง
ฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการโฆษณาในฉลาก๑ 

  ๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖. 

ละเคร่ืองปรงแตง
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๒. การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ในเรือ่งการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตนัน้ กฎหมายไดกําหนดหาม

มิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายหรือนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแต
จะไดรบัใบอนญุาตจากผูอนุญาต๒ แตกรณดัีงกลาว ไมใชบงัคบักับการผลติอาหารหรอื
นาํเขาซึง่อาหารเฉพาะคราวซึง่ไดรบัใบอนญุาตเฉพาะคราวจากผูอนญุาต หรอืการผลติ
อาหารหรือนําเขาหรือสงออกซ่ึงอาหารเพื่อเปนตัวอยางสําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหารหรือเพื่อพิจารณาสั่งซื้อ๓

ทั้งนี้ ใบอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจําหนายหรือใบอนุญาตให
นาํเขาอาหารเพือ่จาํหนายใหคุมกนัไปถงึลกูจางหรอืตวัแทนของผูรบัอนญุาตดวย และให
ถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแต
ผูรบัอนญุาตจะพสิจูนไดวาการกระทาํดงักลาวเปนการสดุวสิยัทีต่นจะลวงรูหรอืควบคมุ
ได และกําหนดใหใบอนุญาตน้ันใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่ ๓ นับแตปที่
ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตตองย่ืนคําขอกอน
ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แตในกรณีที่ผู อนุญาตไมออกใบอนุญาตใหหรือไมใหตออายุ
ใบอนุญาตหรือไมอนญุาตใหยายสถานท่ีผลติ นาํเขาหรือเก็บอาหาร ผูขอรับใบอนุญาต
ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือผูขออนุญาตยายสถานท่ีดงักลาว มสีทิธิอทุธรณเปนหนังสือ
ตอรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาต แจงการไมออก
ใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหยายสถานที่ดังกลาวนั้น
และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด๔

๓. หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร
ในเรื่องหนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร กฎหมายไดกําหนดหาม

มิใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขาหรือเก็บอาหารนอกสถานท่ีที่ระบุไวในใบอนุญาต และ
หามยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากผูอนุญาต๕

  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไดสูญหาย
หรือถูกทําลาย ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว ทั้งนี้ ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือ
ใบแทนใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลติหรือสถานท่ีนาํเขาซึง่อาหารท่ี

  ๒ อนุญาต หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
     ๓ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖.
  ๔ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙.
     ๕ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑.
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ระบุไวในใบอนญุาต และตองตดิหรอืจดัปายแสดงสถานทีผ่ลติ หรอืสถานทีนํ่าเขาทีไ่ด
รับอนุญาตไวภายนอกสถานท่ีในที่เปดเผยใหเห็นไดงายดวย๖

แตอยางไรก็ตาม เพื่อประโยชนในการสงออก เมื่อมีความจําเปนที่จะให
ผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะเพ่ือสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปน
ครัง้คราว ผูอนุญาตจะอนญุาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรบัอนุญาตผลติอาหารควบคุม
เฉพาะไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวา
หรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได

๔. การควบคุมเกี่ยวกับอาหาร
ในสวนการควบคุมอาหาร ไดกําหนดหามมิใหบุคคลใดผลิต นําเขาเพ่ือ

จําหนาย หรือจําหนายซึ่งอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหาร
ที่ผิดมาตรฐาน หรืออาหารอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนด โดยไดกําหนด
ลักษณะของอาหารประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

อาหารไมบรสิทุธิ์๗ คอื อาหารทีม่ลีกัษณะ ดังตอไปนี้
 (๑) อาหารท่ีมีส่ิงที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ

เจือปนอยูดวย
 (๒) อาหารท่ีมีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่

อาจเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้นลดลง เวนแตการเจือปน
เปนการจาํเปนตอกรรมวิธผีลติ การผลิต และไดรบัอนญุาตจากพนักงานเจาหนาทีแ่ลว

 (๓) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
 (๔) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได 
 (๕) อาหารท่ีมีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแก

สุขภาพ  
อาหารปลอม๘  คือ อาหารท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี

 (๑) อาหารท่ีไดสับเปล่ียนใชวัตถุอ่ืนแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มี
คุณคาออกเสียทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่อ
อาหารแทนั้น

 (๒) วัตถหุรอือาหารท่ีผลติขึน้เทยีมอาหารอยางหน่ึงอยางใดและจําหนาย
เปนอาหารแทอยางนั้น

 (๓) อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปดซอน
เรนความชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารน้ัน  

๖ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓.
๗  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖.
๘ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗.
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๑๒๓

 (๔) อาหารท่ีมีฉลากเพ่ือลวง หรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเร่ือง
คุณภาพ ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และ
ประเทศท่ีผลิต

 (๕) อาหารท่ีผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกาํหนด ถงึขนาดวาสวนประกอบทีเ่ปนคณุคาทางอาหารขาดหรอืเกนิรอยละ
สามสิบจากเกณฑตํ่าสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีระบุไว
จนทําใหเกิดโทษหรืออันตราย

อาหารผิดมาตรฐาน๙ คือ อาหารที่ไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐาน
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แตไมถึงขนาดเปนอาหารปลอม  

อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด๑๐ คือ อาหารท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้
 (๑) ไมปลอดภัยในการบริโภค
 (๒) มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ
 (๓) มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม

เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ ดังนี ้

 (๑) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผู รับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงอาหาร
ดัดแปลง แกไขสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร

 (๒) สั่งใหงดผลิต หรืองดนําเขาซึ่งอาหารท่ีผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรือ
อาหารที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค

 (๓)  ประกาศผลการตรวจพิสจูนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีท่ีปรากฏ
ผลจากการตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ หรือเปนอาหารปลอม
หรือเปนอาหารผิดมาตรฐาน หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ
อนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตราย
เมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย

  (ก)  ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมทั้ง
ชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุ
ดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขาก็ใหระบุชื่อทางการคาและ
ลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี

  (ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย
ใ หระบุชื่อผูจําหนายและสถานท่ีจําหนายพรอมท้ังชนิดและลักษณะของอาหารหรือ
ภาชนะบรรจุนั้น๑๑

  ๙  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๘. 
๑๐ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๙.
๑๑  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐.
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กฎหมายว�าด�วยอาหาร : มาตรการคุ�มครองผู�บริโภค

๑๒๔

๕. การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาอาหาร
  การขึ้นทะเบียนอาหาร กฎหมายไดกําหนดใหผูรับอนุญาตที่จะผลิตหรือ

นาํเขาซึง่อาหารควบคมุเฉพาะจะตองมาขอขึน้ทะเบยีนตาํรบัอาหารตอผูอนญุาตกอน
เมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาได และผูรับอนุญาตตอง
ผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใหตรงตามท่ีไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไว 
การแกไขรายการทะเบียนตาํรับอาหารจะตองไดรบัอนญุาตเชนกนั และใบสําคญัการข้ึน
ทะเบยีนตาํรบัอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแต กรณทีีถ่กูสัง่เพิกถอน และในกรณีจําเปน
เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารหรือเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค
ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขตํารับอาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวตามที่เห็นสมควรหรือ
ตามความจําเปน

ในกรณีที่พบวาอาหารท่ีไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ไวแลวแตอาหารนั้นมีรายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวหรือเปนอาหารปลอมหรือไมปลอดภัยตอผูบรโิภคและ
ไมอาจแกไขตาํรบัอาหารได รฐัมนตรมีอีาํนาจสัง่เพกิถอนทะเบยีน
ตํารับอาหารนั้นได 

  การโฆษณาอาหาร กฎหมายไดกาํหนดหามมิใหผูใด
โฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเปน
เทจ็หรอืหลอกลวงใหหลงเชือ่โดยไมสมควร๑๒ ทัง้น้ี หากผูใดทาํการโฆษณาอาหารโดย
ฝาฝนขอหามดงักลาว ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสามป หรอืปรบัไมเกนิสามหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ๑๓  

ในกรณีที่ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณ
ของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทาง
หนังสือพิมพ หรือส่ิงพิมพอื่น หรือดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในทางการคา ตองนํา
เสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความท่ีจะโฆษณาดังกลาวน้ัน ใหผูอนญุาตตรวจพิจารณา
กอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได๑๔ ทั้งนี้ หากผูใดทําการโฆษณาโดยฝาฝน
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท๑๕

เพื่อประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภค ผูอนุญาตมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาระงับการ
โฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนขอหามดังกลาว หรือใหระงับการ
ผลิต การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณาอาหารท่ีคณะกรรมการเห็นวาอาหาร

๑๒  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐. 
๑๓ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๐.
๑๔ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑.
๑๕ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๑.
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๑๒๕

ดังกลาวไมมีคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา ทั้งนี้ หากผูใดฝาฝน
คําสั่งของผูอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกิน
หนึ่งพันบาท ตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัติตามคําสั่งดงักลาว๑๖

บทสรุป    
จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น เปนกฎหมายที่มุ ง

คุ มครองผูบริโภคเปนสําคัญ โดยมุ งเนนในเร่ืองการควบคุมคุณภาพของอาหาร
การขออนุญาตผลิต นําเขา การตรวจสอบ การข้ึนทะเบียน รวมท้ังการโฆษณา
ผลิตภัณฑอาหารนั้น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคเปนสําคัญ โดยหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่ในการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหาร รวมทั้งการ
โฆษณาผลิตภัณฑอาหาร ทั้งนี ้ก็เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคนั่นเอง ดังนั้น ไมวา
บุคคลใดก็ตามที่จะทําการผลิต นําเขา สงออกอาหาร หรือทําการโฆษณาผลิตภัณฑ
อาหารใดก็ตาม จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เพราะมิฉะนั้นแลว
อาจมีความผิดและตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด  

แตอยางไรก็ด ี การที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับมา
ตั้งแตป ๒๕๒๒ จึงไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งตองมีการทบทวนและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทําราง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดไว เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ตอไป.

๑๖ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๒. 
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