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พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ติ นี้ เรี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการอาหารแห งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“หวงโซอาหาร” หมายความวา วงจรการผลิตอาหารตั้งแตวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต การเพาะปลูก
การเพาะเลี้ยง การตัดแตง การแปรรูป การขนสง การปรุง การประกอบ การบรรจุ การเก็บรักษา
การจัดจําหนาย การกระจาย จนถึงผูบริโภค รวมทั้งการนําเขา การนําผาน และการสงออก
“คุณภาพอาหาร” หมายความวา อาหารที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและสวนประกอบที่พึงจะมี
รวมถึงมีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม
“ความปลอดภัยดานอาหาร” หมายความวา การจัดการใหอาหาร และสินคาเกษตรที่นํามา
เปนอาหารบริโภคสําหรับมนุษยมีความปลอดภัย โดยไมมีลักษณะเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามกฎหมาย
วาดวยอาหาร และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง อาหารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย
(๑) อาหารที่มีจุลินทรียกอโรคหรือสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปนอยู
(๒) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูตามกฎหมายที่เกี่ยวของในปริมาณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดอันตราย หรือสามารถสะสมในรางกายที่กอใหเกิดโรค หรือผลกระทบตอสุขภาพ
(๓) อาหารที่ไดผลิต ปรุง ประกอบ บรรจุ ขนสงหรือมีการเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
(๔) อาหารที่ผลิตจากสัตว หรือผลผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
(๕) อาหารที่ผลิต ปรุง ประกอบจากสัตวและพืช หรือผลผลิตจากสัตวและพืชที่มีสารเคมีอันตราย
เภสัชเคมีภัณฑ หรือยาปฏิชีวนะตกคางในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๖) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
“ความมั่นคงดานอาหาร” หมายความวา การเขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภค
ของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการ
ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้ง การมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา
และความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ
สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร
“อาหารศึกษา” หมายความวา กระบวนการสงเสริม พัฒนา และวิจัยเพื่อใหความรู ความตระหนัก
และพฤติกรรมที่ถูกตองในหวงโซอาหารและในการบริโภคดานอาหาร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอาหารแหงชาติ
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มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รั ฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่น คงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุม ครองผูบริโภค
และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนกรรมการ
(๓) ผูทรงคุ ณวุ ฒิจํ านวนเจ็ด คนซึ่ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต งตั้ งจากผูที่ มีความรู ประสบการณ
ความเชี่ยวชาญ และผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาสิบปดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร
ความมั่นคงดานอาหาร อาหารศึกษา กฎหมายและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยดานละหนึ่งคน
เปนกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการรวม
ให ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขแตง ตั้ งข าราชการในกระทรวงสาธารณสุข จํา นวนหนึ่ง คน
และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งขาราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณจํานวนหนึ่งคน
เปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๕ กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
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(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกหรือไม เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) มีว าระอยูใ นตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวัน ที่
ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๔ (๓) ขึน้ ใหม
ใหกรรมการซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
ในกรณี ที่ก รรมการตามวรรคหนึ่ งพ น จากตํ า แหนง ก อนครบวาระ ใหดํ า เนิ น การแตง ตั้ ง
กรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลงและใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ ว าระของกรรมการที่ พ น จากตํ าแหน ง ก อ นครบวาระเหลื อ อยู ไ ม ถึ ง เก าสิ บ วั น
จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในการนี้ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕
มาตรา ๘ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ให ประธานกรรมการเป น ประธานในที่ ประชุม ถา ประธานกรรมการไม มาประชุ ม หรื อ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองครั้ง
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มาตรา ๙ คณะกรรมการอาจแต งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง หรื อคณะอนุ กรรมการ
คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่ง อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานใหนํามาตรา ๘
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร ด า นคุ ณ ภาพอาหาร ความปลอดภั ย ด า นอาหาร
ความมั่นคงดานอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดทําแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยดานอาหาร
ตอ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อพิ จ ารณาให ค วามเห็น ชอบและมอบหมายหนว ยงานที่ เกี่ ยวขอ งดํา เนิ น การ
ตามอํานาจหนาที่
(๒) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา เพื่อใหเกิด
การดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย
(๓) ใหคําแนะนําในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒
(๔) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร และอาหารศึกษา
(๕) กํากับดูแล ติดตาม และประเมิน ผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรตาม (๑)
อํานวยการ แกไขปญหา รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปญหาจากการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ
ซึ่ง ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายหรื อกฎระเบี ยบของแต ล ะหนว ยงานในส ว นที่ เกี่ ย วข องกั บคุ ณภาพอาหาร
ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่กําหนดไวใ นพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ คณะกรรมการ
อาจขอใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ
เสนอรายละเอียดทางวิช าการ สถิติ การจัดการ และเรื่องตาง ๆ ที่จําเปน ที่เกี่ยวของกับการกําหนด
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นโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร และ
อาหารศึกษา รวมทั้งอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย หรือความเห็น ไดตามที่
เห็นสมควร
มาตรา ๑๒ ในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร
อัน เป น ภั ยที่ ร ายแรงและฉุ กเฉิน อยา งยิ่ ง ให น ายกรัฐ มนตรีโ ดยคํ าแนะนํา ของคณะกรรมการและ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศกําหนดใหเขตพื้นที่ใดเปนเขตพื้นที่ที่จําเปนตอง
สงวนไวเพื่อประโยชนดานความมั่นคงดานอาหารเปนการชั่วคราว รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใชประโยชนในเขตพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ ตองมีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่จําเปนตองสงวนไวนั้น
แนบทายประกาศดวย
ในการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดาํ เนินการเพียงเทาที่จําเปน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค
โดยกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของ ผูครอบครอง หรือผูใชประโยชนในเขตพื้นที่ดังกลาวนอยที่สุด
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหใ ชบังคับไดไมเกิน หนึ่งปนับแตวัน ที่ประกาศมีผลใชบังคับและ
อาจขยายไดอีกครั้งละไมเกินหนึ่งป ในกรณีที่ภัยรายแรงและฉุกเฉินอยางยิ่งนั้นยังคงมีอยูและใหปดไว
ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(๑) ที่ทําการของหนวยงานตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม
(๒) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และที่ทําการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด
ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ที่เขตพื้นที่ที่จําเปนตอง
สงวนไวนั้นตั้งอยูแลวแตกรณี
(๓) สํานักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร และสํานักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครสาขา หรือ
สํานักงานที่ดิน จังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดิน อําเภอแหงทองที่ที่เขตพื้น ที่
ที่จําเปนตองสงวนไวนั้นตั้งอยูแลวแตกรณี
มาตรา ๑๓ ในเขตพื้นที่ใดที่ไดมีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๒ หามบุคคลใดใชประโยชน
หรือกระทําการใด ๆ ในเขตพื้นที่นั้นผิดไปจากหรือขัดกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในประกาศดังกลาว
มาตรา ๑๔ ผูใ ดฝาฝ น มาตรา ๑๓ ตอ งระวางโทษจําคุ กไม เกิ น สองป หรื อปรั บไม เกิ น
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๑๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหกรรมการตามมาตรา ๔ (๔)
ดําเนินการคัดเลือกรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕ ซึ่งมีความรู ประสบการณ
ความเชี่ยวชาญ และผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาสิบปดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร
ความมั่นคงดานอาหาร อาหารศึกษา กฎหมาย และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่สมควรเปน กรรมการ
ตามมาตรา ๔ (๓) โดยใหมีจํานวนเปนสองเทาของกรรมการตามมาตรา ๔ (๓) เสนอตอประธานกรรมการ
เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนกรรมการตามมาตรา ๔ (๓) ตอไป
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๔ (๓) พนจากตําแหนง
ตามวาระหรือพนจากตําแหนงกอนครบวาระดวยโดยอนุโลม
ในระหวา งที่ยังไม มีหนวยงานธุรการ ใหสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ
หนวยงานที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ทําหนาที่หนวยงานธุรการแกคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน จนกวาจะมีหนวยงานธุรการดังกลาว
มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบั ญญัติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ มี กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บอาหาร
อยูหลายฉบับ และอยูในอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงานในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ แตมีลักษณะของ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารในมิติที่แตกตางกันในขอบเขตจํากัด ขาดการบูรณาการ ขาดความเปนเอกภาพ และ
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแล การดําเนินงานในหวงโซอาหารทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
เพื่อการคุมครองผูบริโภค การสงเสริมและสนับสนุนการคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทั้งภายในและ
ระหวางประเทศประกอบกับยังขาดนโยบายและยุทธศาสตรเกี่ยวกับความมั่นคงดานอาหารทั้งในยามปกติและ
ยามฉุกเฉิน ตลอดจนการปองกันการใชอาหารในการกอการราย รวมทั้ง การใหการศึกษาดานอาหารใหทันตอ
สถานการณของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สมควรใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
เพื่อเปนองคกรหลักและกลไกของประเทศในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับอาหารทุกมิติดังกลาว
เบื้องตน โดยครอบคลุมหวงโซอาหารอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

