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พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เรี ยกว า  “พระราชบัญญั ติคณะกรรมการอาหารแห งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
“หวงโซอาหาร”  หมายความวา  วงจรการผลิตอาหารต้ังแตวัตถุดิบ  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) อาหารที่มีจุลินทรียกอโรคหรือส่ิงที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปนอยู 
(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  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  เปนกรรมการ 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มีความรู ประสบการณ   
ความเชี่ยวชาญ  และผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาสิบปดานคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร  
ความมั่นคงดานอาหาร  อาหารศึกษา  กฎหมายและดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  อยางนอยดานละหนึ่งคน  
เปนกรรมการ 

(๔) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปนกรรมการและเลขานุการ  และผูอํานวยการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  เปนกรรมการและเลขานุการรวม 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขจํานวนหนึ่งคน 
และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ังขาราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณจํานวนหนึ่งคน  
เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๕ กรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(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)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ 
ไดรับแตงต้ัง  และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  ข้ึนใหม  
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ 
ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่  แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ัง
กรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลงและใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไม ถึงเก าสิบวัน 
จะไมดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  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 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ 

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองคร้ัง 
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มาตรา ๙ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือคณะอนุกรรมการ   
คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่ง  อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด  ตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 

การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานใหนํามาตรา  ๘  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรด านคุณภาพอาหาร   ความปลอดภัยด านอาหาร   

ความมั่นคงดานอาหาร  และอาหารศึกษา  รวมทั้งจัดทําแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยดานอาหาร 
ตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาที่ 

(๒) จัดใหมี  หรือสงเสริม  สนบัสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ดานคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร  ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา  เพื่อใหเกิด 
การดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย 

(๓) ใหคําแนะนําในการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒ 
(๔) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงานตาง ๆ  ในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร  ความมั่นคงดานอาหาร  และอาหารศึกษา 
(๕) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรตาม  (๑)  

อํานวยการ  แกไขปญหา  รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปญหาจากการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง  ๆ 
ซ่ึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงานในสวนที่ เกี่ยวของกับคุณภาพอาหาร   
ความปลอดภัยดานอาหาร  ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามมาตรา  ๑๐  คณะกรรมการ
อาจขอใหกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  หรือบุคคลใด ๆ   
เสนอรายละเอียดทางวิชาการ  สถิติ  การจัดการ  และเร่ืองตาง ๆ  ที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการกําหนด
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นโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร  และ
อาหารศึกษา  รวมทั้งอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  หรือความเห็น  ไดตามที่
เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒ ในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ  สาธารณภัย  หรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร
อันเปนภัยที่รายแรงและฉุกเฉินอยางย่ิง  ใหนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศกําหนดใหเขตพื้นที่ใดเปนเขตพื้นที่ที่จําเปนตอง
สงวนไวเพื่อประโยชนดานความมั่นคงดานอาหารเปนการชั่วคราว  รวมทั้งหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข
ในการใชประโยชนในเขตพื้นที่ดังกลาว  ทั้งนี้  ตองมีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่จําเปนตองสงวนไวนั้น
แนบทายประกาศดวย 

ในการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการเพียงเทาที่จําเปน  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค  
โดยกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูใชประโยชนในเขตพื้นที่ดังกลาวนอยที่สุด 

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับและ 
อาจขยายไดอีกคร้ังละไมเกินหนึ่งป  ในกรณีที่ภัยรายแรงและฉุกเฉินอยางย่ิงนั้นยังคงมีอยูและใหปดไว  
ณ  สถานที่ดังตอไปนี้ 

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

ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ที่เขตพื้นที่ที่จําเปนตอง
สงวนไวนั้นต้ังอยูแลวแตกรณี 

(๓) สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา  หรือ
สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา  และสํานักงานที่ดินอําเภอแหงทองที่ที่เขตพื้นที่ 
ที่จําเปนตองสงวนไวนั้นต้ังอยูแลวแตกรณี 

มาตรา ๑๓ ในเขตพื้นที่ใดที่ไดมีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๒  หามบุคคลใดใชประโยชน   
หรือกระทําการใด ๆ  ในเขตพื้นที่นั้นผิดไปจากหรือขัดกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว
ในประกาศดังกลาว 

มาตรา ๑๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกิน 
ส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   
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มาตรา ๑๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหกรรมการตามมาตรา  ๔  (๔)  
ดําเนินการคัดเลือกรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕  ซ่ึงมีความรู  ประสบการณ  
ความเชี่ยวชาญ  และผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาสิบปดานคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร  
ความมั่นคงดานอาหาร  อาหารศึกษา  กฎหมาย  และดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของที่สมควรเปนกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔  (๓)  โดยใหมีจํานวนเปนสองเทาของกรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  เสนอตอประธานกรรมการ  
เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเลือกและแตงต้ังเปนกรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  ตอไป 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  พนจากตําแหนง
ตามวาระหรือพนจากตําแหนงกอนครบวาระดวยโดยอนุโลม 

ในระหวางที่ยังไมมีหนวยงานธุรการ  ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือ
หนวยงานที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  ทําหนาที่หนวยงานธุรการแกคณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง   
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  จนกวาจะมีหนวยงานธุรการดังกลาว 

มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมีกฎหมายที่ เกี่ยวของกับอาหาร 
อยูหลายฉบับ  และอยูในอํานาจหนาท่ีของหลายหนวยงานในกระทรวง  ทบวง  กรมตาง  ๆ  แตมีลักษณะของ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารในมิติท่ีแตกตางกันในขอบเขตจํากัด ขาดการบูรณาการ  ขาดความเปนเอกภาพ  และ
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแล  การดําเนินงานในหวงโซอาหารทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
เพ่ือการคุมครองผูบริโภค  การสงเสริมและสนับสนุนการคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทั้งภายในและ
ระหวางประเทศประกอบกับยังขาดนโยบายและยุทธศาสตรเกี่ยวกับความมั่นคงดานอาหารทั้งในยามปกติและ 
ยามฉุกเฉิน  ตลอดจนการปองกันการใชอาหารในการกอการราย  รวมทั้ง  การใหการศึกษาดานอาหารใหทันตอ
สถานการณของสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  สมควรใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
เพ่ือเปนองคกรหลักและกลไกของประเทศในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับอาหารทุกมิติดังกลาว
เบ้ืองตน  โดยครอบคลุมหวงโซอาหารอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการของหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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