
 

บทที ่3 

มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัมาตรการทางปกครองในการควบคุมผลติภณัฑ์ 
อาหารที่ไม่ปลอดภยัในท้องตลาดของต่างประเทศและของประเทศไทย 

นบัตั้งแต่ประเทศไทยเขา้เป็นสมาชิกองค์การการคา้โลก (World Trade Organization: 
WTO) ในฐานะผูร่้วมก่อตั้งร่วมกบัประเทศอ่ืน ๆ อีก 80 ประเทศ เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537       
มีการบังคบัใช้มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารกับประเทศสมาชิก โดยมีการก าหนดกติกา          
ให้ประเทศต่าง ๆ ใชม้าตรการดา้นมาตรฐานและความปลอดภยัอาหาร ควบคุมการส่งออก น าเขา้
ผลิตภณัฑ์อาหาร และก าหนดหลกัการส าคญัต่าง ๆ เช่น หลกัคุณภาพของอาหาร หลกัการว่าดว้ย
การใหร้ายละเอียดแก่ผูบ้ริโภค หลกัการวา่ดว้ยความปลอดภยัของอาหาร หลกัการวา่ดว้ยสุขอนามยั
ในอาหาร และหลักการว่าด้วยการตรวจสอบและยืนยนัคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นต้น1 ท าให้
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการควบคุมผลิตภณัฑ์อาหาร ซ่ึงส่งผลให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครองมากข้ึน 

3.1. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยใน 
ท้องตลาดของต่างประเทศ 

ปัจจุบนัในต่างประเทศไดใ้หค้วามส าคญักบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในเร่ืองเก่ียวกบัอาหาร
มากข้ึน ทั้งในด้านความปลอดภยั และมาตรฐานการผลิต มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย 
กฎระเบียบ และหลกัเกณฑ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในการบริโภคอาหารท่ีจ าหน่ายใน
ประเทศนั้น ๆ อีกทั้งมกัจะก าหนดกฎระเบียบมาตรฐาน และความปลอดภยัในการน าเขา้อาหาร
จากต่างประเทศ ซ่ึงอาจอุปสรรคดา้นการคา้ระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยจะตอ้งทราบ
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมผลิตภณัฑ์อาหาร การน าเขา้หรือส่งออก กฎระเบียบ
ทางเทคนิค และมาตรฐานของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ของต่างประเทศ เพื ่อที่ประเทศไทยจะ
สามารถส่งออกสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อาหารไปยงัประเทศนั้น ๆ ได ้
                                                           
1 ปวณีา ไชยสาร.  (2556).  ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยของอาหารทีม่ผีลต่อการส่งออกอาหารของไทย 
ศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุง.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ปรีดี     
พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  หนา้ 36-37. 
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3.1.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัย
ของสหรัฐอเมริกา 

3.1.1.1 ความเป็นมากฎหมายความปลอดภยัดา้นอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายความปลอดภยัด้านอาหารและพฒันาการของกระบวนการออกกฎระเบียบ 

(Rulemaking Process) ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้ น เ ร่ิมท่ีก่อนศตวรรษท่ี 20 การก าหนด
กฎระเบียบด้านการคุม้ครองแหล่งความปลอดภยัอาหารภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา ถือว่า     
มีลกัษณะเป็นเพียงขอ้บงัคบัซ่ึงอยูใ่นระดบัมลรัฐหรือทอ้งถ่ินเท่านั้น ต่อมาประเด็นความปลอดภยั
ด้านอาหารได้รับการให้ความส าคญัเพิ่มข้ึนเป็นล าดับจนกระทัง่ใน พ.ศ. 2449 สหรัฐอเมริกา          
มีกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองความปลอดภยัด้านอาหารแห่งชาติเป็นฉบบัแรก เม่ือ ค.ศ. 1906
เรียกว่า The Pure Food and Drugs Act of 1906 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใชค้วบคุมและป้องกนัการคา้
ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีการปนเป้ือน (Adulterated Food) โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใช้ควบคุมและป้องกนั
การคา้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีการปนเป้ือน (Prisomous) มีสารพิษ (Adultrated Food) หรือเป็นอนัตราย 
(Deleterious) มิใหเ้ขา้สู่ตลาดเพื่อการบริโภค 

ใน พ.ศ. 2473 สภา Congress ได้ริเร่ิมแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจโครงสร้างทาง       
การปกครองมาใชก้บัการก าหนดระบบความปลอดภยัอาหารภายในประเทศ จึงท าให้หน่วยงานยอ่ย
เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบมาตรการความปลอดภยัด้านอาหารแห่งชาติมากข้ึน
ส่งผลให้มีการประกาศใช้มาตรการและขอ้บงัคบัปลีกย่อยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น เพื่อให้
สาธารณชนไดติ้ดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อความเป็นระเบียบ 
รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา จึงได้มีการเสนอให้มีการจดัเก็บและรวบรวมกฎระเบียบทั้งหมดไว ้       
ณ Office of Federal Register โดยตีพิมพ์ลงใน Federal Register และรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ใน
เอกสารประจ าปี Code of Federal Regulations หรือ CFR 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้ The Presidential National Food Safety Initiative          
ใน พ.ศ. 2540 อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการน าแนวคิดการปรับปรุงโครงสร้างนโยบายการบริหารดา้น
ความปลอดภยัอาหารภายในประเทศมาใช้ อนัมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อลดจ านวนความเจ็บป่วย       
อนัเน่ืองมาจากการบริโภคอาหาร (Foodborne Illness) คือการเพิ่มความเขม้งวดในเร่ืองการคุม้ครอง
ระบบความปลอดภัยอาหารโดยเร่ิมท่ีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยกลางของรัฐ                
หน่วยงานท้องถ่ิน การพัฒนาความสามารถในการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ใน          
การตรวจสอบ ศึกษาวจิยัและการใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภค โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการ    
ทางวทิยาศาสตร์ เช่น การน าระบบ HACCP มาใชท้  าให้ผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑ์เน้ือ สัตวปี์กและอาหารทะเล 
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เพื่อลดจ านวนการแพร่ระบาดของความเจบ็ป่วยจากการบริโภคอาหาร การเพิ่มการวิจยัเร่ืองเช้ือโรค
ในอาหาร (Risk Assessment) เป็นตน้ 

ปัจจุบนัสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ความส าคญักบัการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหาร 
โดยการประกาศใชก้ฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารหลายฉบบั โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ 
หลกัเกณฑ์ และมาตารการท่ีส าคญั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดกฎระเบียบการน าเขา้สินคา้เกษตร
และอาหารท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

(1) บทบญัญติัอาหาร ยา และเคร่ืองส าอางของรัฐบาลกลาง (The Federal Food Drug and 
Cosmetic Act of 1938: FFDCA) เป็นกฎหมายแม่บทพื้นฐานระเบียบดา้นความปลอดภยัอาหารของ
ประเทศท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงไดมี้การประกาศใชเ้ม่ือ พ.ศ. 2461 และมีการปรับปรุงแกไ้ขในเวลาต่อมา
จนกลายเป็นกฎหมายท่ีมีความแพร่หลายมากท่ีสุดในกฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภยัอาหาร     
โดยกฎหมายดงักล่าวไดมี้การก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหาร การปิดฉลากสินคา้
อาหารรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ 

(2) กฎหมายการเตรียมความพร้อมและการป้องกนัการก่อการร้ายทางชีวภาพ (The Public 
Health Security and Bioterrorism Act of 2002) ได้ยกร่างเป็นกฎหมายไปเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2545 
หลงัจากเหตุการณ์การก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา เม่ือเดือนกนัยายน 2544 และเป็นกฎหมายท่ีมี
บทบาทส าคัญในการแก้ไขมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยอาหารภายใต้กฎหมาย FFDCA 
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเร่ืองการน าเขา้สินคา้อาหารของสหรัฐอเมริกา ภายใตห้มวด 
เร่ืองการคุ้มครองความปลอดภยัและความมัน่คงของแหล่งอาหารและยา ซ่ึงถือว่ามีผลกระทบ
โดยตรงต่อผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกสินคา้อาหารของไทย 

(3) กฎหมายคุม้ครองความปลอดภยัของมาตุภูมิ (Homeland Security Act of 2002) เป็น
กฎหมายท่ีมีส่วนส าคญัในการปรับปรุงโครงสร้างระบบการคุม้ครองความปลอดภยัของประเทศ
ด้านภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการก าหนดหน้าท่ีด้านความรับผิดชอบ      
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน และการเพิ่มความเข้มงวดด้านนโยบาย ใน         
การตรวจสอบความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหาร รวมถึงพืชและสัตว ์ณ จุดผ่านแดนของ
สหรัฐอเมริกา ก่อนการอนุญาตใหน้ าเขา้2 

 
 

                                                           
2 ธันยธ์มนต์ เพชรหวล.  (2556).  ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้.  วิทยานิพนธ์           
นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  หนา้  16-17.  
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3.1.1.2 หลักการและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารของ
สหรัฐอเมริกา 

(1) กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง (The Federal Food Drug and Cosmetic Act) 
เป็นกฎหมายแม่บทพื้นฐาน ระเบียบดา้นความปลอดภยัอาหารของประเทศท่ีส าคญั ซ่ึงได้

มีการประกาศใช้เป็นคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1918 และมีการปรับปรุงแก้ไขในเวลาต่อมาจนกลายเป็น
กฎหมายท่ีมีความแพร่หลายมากท่ีสุดในกฎหมายความปลอดภัยอาหาร จนถึง ค.ศ. 2012 โดย      
กฎหมายดงักล่าวไดก้ าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหาร การปิดฉลากสินคา้อาหาร          
รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Part 100-107 ว่าดว้ยฉลากของอาหารประเภทต่าง ๆ Part 110 ว่าดว้ย 
หลักปฏิบัติท่ีดีทั่วไป (The Current Good Manufacturing Practice: cGMP) Part 113-114 ว่าด้วย
หลักปฏิบติัท่ีดีของอาหารกระป๋องท่ีมีความเป็นกรดต ่า (Low Acid Canned Food: LACF) และ
อาหารท่ีปรับกรด (Acidified Food: AF) Part 129 วา่ดว้ยหลกัปฏิบติัท่ีดีในการผลิตน ้ าด่ืม (Processing 
and Bottling of Bottled Drinking Water) และ Part 123 ว่าด้วยระบบวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤต     
ท่ีต้องควบคุมในกลุ่มอาหารสัตว์น ้ าและผลิตภัณฑ์ (Hazard Analysis and Critical Control Point)3      
เป็นตน้ 

(2) กฎหมายปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารให้ทันสมัย (Food Safety 
Modernization Act: FSMA)   

สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภยัด้านอาหาร       
ให้ทนัสมยั (Food Safety Modernization Act: FSMA) อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2544 
หลังจากประธานาธิบดีลงนามรับรองกฎหมายฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อปฏิรูประบบ            
การควบคุมความปลอดภยัดา้นอาหาร โดยได้เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมสาระส าคญัของกฎหมาย
ความปลอดภยัดา้นอาหารฉบบัปัจจุบนั (The Federal Food Drug, and The Cosmetic Act of 1938) 
อีกทั้ง เพิ่มอ านาจให้แก่ส านกังานอาหารและยาหรือ US FDA (US Food and Drug Administration) 
ในการบงัคบัใช้กฎระเบียบต่าง ๆ กบัผูป้ระกอบการ ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินคา้อาหาร   
ให้เขม้งวดมากข้ึน เพื่อเน้นให้การควบคุมเป็นมาตรการเชิงป้องกัน (Preventive Measure) แทน   
การแกไ้ขปัญหา โดยมีมาตรการบงัคบัใหผู้ผ้ลิตตอ้งควบคุมความปลอดภยัของอาหารและให้อ านาจ
แก่คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นส่วนร่วมรับผิดชอบคุ้มครอง            
ความปลอดภยัทางดา้นอาหาร ตรวจสอบและควบคุมความปลอดภยัอยา่งเขม้งวดโดยมีสาระส าคญั
ต่อไปน้ี 
                                                           
3 นวกร ถาวรวงศ์  (2558).  รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ.  กรุงเทพ: ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ. หนา้ 6. 
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- มาตรการควบคุมและป้องกนั  
การให้เจา้หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายสามารถเขา้ถึงส าเนาบนัทึกของสถานประกอบการ

เก่ียวกับความปลอดภยัทางด้านอาหารผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการขั้นตอน การขนส่ง
วตัถุดิบและสินค้า รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียง หากเช่ือได้ว่าสินคา้อาหาร
ดงักล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพหรือชีวิตของมนุษยแ์ละสัตว ์โดยบุคคล     
ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งท าส าเนาขอ้มูลให้แก่เจา้หน้าท่ี เม่ือมีการร้องขอโดยสถานประกอบการจะตอ้ง
เก็บรักษาขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 2 ปี  

การจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียนสถานประกอบการอาหาร (Registration of Food 
Facilities and Suspension) มีอ านาจตดัสินใจโดยเด็ดขาดในการระงบัการจดทะเบียน หรือเพิกถอน
ทะเบียนสถานประกอบการ หากเช่ือได้ว่าอาหารท่ีมาจากสถานประกอบการดงักล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีรุนแรงต่อสุขภาพหรือชีวิต โดยจะต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี คือ การเปิดโอกาส         
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ ให้สถานประกอบการเสนอแผนแกไ้ขปัญหา และ    
สถานประกอบการท่ีถูกระงบัการข้ึนทะเบียน ห้ามวางจ าหน่ายห้ามน าเขา้และห้ามส่งออกสินคา้
รวมทั้งหากแก้ไขปัญหาได้แล้วหรือสามารถจดทะเบียนใหม่ได้ตามประกาศ Interim final rule 
เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัของสถานประกอบการ อีกทั้งมีการบงัคบัให้โรงงานผูผ้ลิต ผูแ้ปรรูป       
ผูบ้รรจุหีบห่อ หรือผูจ้ ัดเก็บสินค้าจะต้องด าเนินการจดทะเบียนโรงงานอีกคร้ังหน่ึง(Renew 
Registration) กบัส านกังานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เพื่อใหข้อ้มูลของโรงงานทนัสมยั4 

การวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมป้องกนั (Hazard Analysis and Risk Base Prevention 
Control) ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งระบุประเมินอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวา่จะเกิดข้ึนใน
สถานประกอบการ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการประกนัความปลอดภยัของอาหารและด าเนินการอยา่ง
เป็นขั้นตอน5  ทั้งน้ี ยงัระบุและน ามาตรการควบคุมมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีแผนขั้นตอน
และจดัเก็บเอกสารและขอ้มูลไม่น้อยกว่าสองปี  ทั้งน้ี จะเห็นได้ว่า ระบุและก าหนดการควบคุม
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนทางชีวภาพ ทางเคมี และทางกายภาพ 
โดยควบคุมการด าเนินการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายข้ึน หรือ
เกิดข้ึนแลว้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใชว้ิธีการควบคุมตามท่ีผูป้ระกอบการ
เห็นสมควร ซ่ึงเป็นการด าเนินการควบคุมความเส่ียง โดยบุคลกร ผูมี้ความรู้และความช านาญ       

                                                           
4 ส านักงานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ.  (2555).  FDA สหรัฐอเมริกา ออกระเบียบให้มีการต่ออายุ (Renew) 
การจดทะเบียนโรงงาน.  หนา้ 1. 
5 สถาบนัอาหาร.  (2547).  การตรวจประเมนิเบ้ืองต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจรับรองระบบ HACCP.  
กรุงเทพฯ: โอเช่ียน บลูพร้ินท.์  หนา้ 6. 
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เพื่อควบคุมป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยใชบ้งัคบั ติดตามและตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร
ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่  

อ านาจในการจดัเก็บระบุให้ส านกัอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจดัท าประกาศ การจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งวิธีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจซ ้ า ค่าธรรมเนียมการเรียกคืนสินค้า     
ของสถานประกอบการ เป็นตน้ 

- มาตรการดา้นตรวจสอบและปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ตรวจสอบสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมีการน าเข้าสินค้า 

กล่าวคือ การตรวจสอบหน้าด่านน าเขา้ให้พิจารณาความเส่ียงประวติัผูน้ าเขา้ ประสิทธิภาพของ  
ผูน้  าเขา้ตามโปรแกรมการตรวจสอบผูจ้ดัหาสินคา้จากต่างประเทศและโปรแกรมผูน้ าท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นท่ีเป็นไปตามความสมคัรใจรวมถึงการรับรองการตรวจสอบภายในประเทศ สถานประกอบการ
ท่ีมีความเส่ียงสูงจะถูกตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 คร้ังในระยะเวลา 5 ปี แลว้หลงัจากนั้นไม่น้อยกว่า     
1 คร้ังทุก 3 ปี สถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงไม่สูงจะถูกตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง ใน
ระยะเวลา 7 ปี และหลงัจากนั้นไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง ทุก 5 ปี และการตรวจสอบในต่างประเทศ
ก าหนดให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 600 แห่งในปีท่ีหน่ึงต่าง
จากกฎหมายมีผลบงัคบัใชห้ลงัจากนั้น 2 เท่า ของทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี  ดงันั้น ในปีท่ี 5 จะเพิ่มข้ึน
เป็น 9,600 แห่ง โดยสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิเสธการน าเขา้สินคา้จากสถานประกอบการท่ีไม่ยินยอม
ใหส้ านกัอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเขา้ตรวจสอบได ้

การตรวจรับรองระบบงานห้องปฏิบติัการและวิเคราะห์อาหารก าหนดให้จดัท าแผน     
การตรวจสอบรับรองหน่วยรับรองระบบงานท่ีให้การรับรองห้องปฏิบติัการและจดัท าระเบียบ
หน่วยรับรองงานและห้องปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกัอาหารหรือยาของสหรัฐอเมริกา 
โดยก าหนดให้ FDA ยอมรับองคก์รท่ีให้การรับรองห้องปฏิบติัการท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ท่ีจะท าการทดสอบ และวิเคราะห์วิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร จัดท าการจดทะเบียนองค์กรท่ีได้รับ         
การรับรองและแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ และพฒันามาตรฐานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีองค์กรท่ี           
ท  าหน้าท่ีรับรองจะบงัคบัให้ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ ปฏิบติัตาม อีกทั้งท าการประเมินองค์กรท่ีไดรั้บ
การรับรองเป็นช่วงเวลาและเรียกคืนการรับรององค์กรท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีระบุขอ้ก าหนด
ส าหรับการทดสอบท่ีบงัคบัให้กระท าให้รวมถึง การทดสอบท่ีกระท าโดยห้องปฏิบติัการของ
รัฐบาลกลางหรือห้องปฏิบติัการท่ีไม่ใช่ของรัฐบาลกลางท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ และผลลพัท์ของ
การทดสอบในหอ้งปฏิบติัการดงักล่าวจะถูกส่งโดยตรงไปยงั FDA ก าหนดให้ FDA ท าการทบทวน
ผลลพัทต่์าง ๆ ของการสุ่มตวัอยา่ง การทดสอบท่ีจะน าไปสู่ขั้นตอนหรือการออกประกาศเรียกเก็บ
อาหารในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อประเมินความจ าเป็นส าหรับการเรียกเก็บทัว่ประเทศหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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ท่ี เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการลงโทษ และก าหนดให้ FDA รายงานต่อ
คณะกรรมาธิการรัฐสภาท่ีเก่ียวข้องถึงความก้าวหน้าในการจัดตั้ งเครือข่ายห้องปฏิบัติการท่ี
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินดา้นอาหารในระดบัประเทศ6 

อ านาจในการบงัคบัเรียกคืนสินคา้ (Mandatory Recall Authority) ให้ส านกังานอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกามีอ านาจบังคับเรียกคืนสินค้าได้ เม่ือผูป้ระกอบการไม่ยอมเรียกคืนสินค้า          
โดยสมคัรใจ  ทั้งน้ี เป็นอ านาจตดัสินใจโดยเด็ดขาด แต่เดิมส านกังานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา    
จะใช้วิธีร้องขอให้ผูป้ระกอบการเรียกคืนสินคา้โดยสมคัรใจ รวมทั้งก าหนดโทษเป็นค่าปรับและ
โทษทางอาญาตามกฎหมาย ส านักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาสามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผูผ้ลิตหรือส่งออกไดก้รณีท่ีมีการเรียกคืนสินคา้  

การกกักนัอาหาร (Administrative Detention of Food) ส านกังานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
ได้ออกระเบียบ Interim Final Rule ท่ีเก่ียวกบัขั้นตอนการกกักนัอาหารท่ีตอ้งสงสัย ในการท่ีจะ
เคล่ือนย้าย และการกักสินค้าอาหารท่ีเป็นของฝ่ายบริหารนั้ น สามารถท าได้ก็ต่อเม่ือ FDA                
มีเหตุผลท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่สินคา้อาหารดงักล่าวมีการปนเป้ือนหรือมีการปิดฉลากท่ีไม่ถูกตอ้ง 

มาตรฐานและแผนการลดการปนเป้ือนและก าจัดทิ้ง (Decontamination and Disposal 
Stand and Plan) ระบุให้ส านักงานปกป้องส่ิงแวดล้อมประสานกับกระทรวงเกษตร กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงความมัน่คงภายใน ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านเทคนิค        
ในการเตรียมอาหาร ประเมินและลดการปนเป้ือนซ่ึงเป็นอนัตรายท่ีเกิดจากอาหารและสินคา้เกษตร 
พฒันาและเผยแพร่มาตรฐานและข้อตกลงเฉพาะส าหรับการด าเนินกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาฟ้ืนฟู  
ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์การปนเป้ือน รวมทั้งพฒันาแผนตน้แบบ (Model Plan) เพื่อด าเนินการแกไ้ข
ปรับปรุงตามล าดบัความเส่ียงผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

- การเสริมสร้างความร่วมมือ 
การเสริมประสิทธิภาพระหว่างรัฐส่วนกลางและทอ้งถ่ิน โดยอาศยัความเช่ือมัน่ต่อกนั     

ในเร่ืองการตรวจสอบโดยหน่วยงานอ่ืน รวมถึงหน่วยงานรัฐต่างประเทศ ในการน าเข้าสินค้า      
ผูน้  าเข้าต้องมีความรับผิดชอบ ต้องได้รับการตรวจสอบสินค้าจากหน่วยงานอิสระโดยเฉพาะ     
อยา่งยิง่สินคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง รวมถึงการใหอ้ านาจในการปฏิเสธการน าเขา้สินคา้ 

- การน าเขา้สินคา้ท่ีปลอดภยั  
โดยให้ความส าคญัต่อด่านน าเข้าสินค้าท่ีต้องมีการตรวจสอบ เน่ืองจากในแต่ละปี มี      

การน าเขา้สูงมาก ถึง 9.9 ลา้นคร้ัง (Shipment) และมีแนวโนม้สูงข้ึน  ดงันั้น ผูน้ าเขา้ตอ้งก าหนดให้
                                                           
6 ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส.  (2553).  กฎหมาย FDA Food Safety Modernization 
Act.  หนา้ 5. 
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ผูผ้ลิตตอ้งก าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภยัให้มีมาตรฐานเท่ากบัสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงั
ก าหนดให้มีการช าระค่าธรรมเนียมการน าเข้า โดยผู ้น าเข้าซ่ึงเป็นเจ้าของสินค้าอาหารต้อง            
จ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบสินคา้7 

3.1.1.3 หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลมาตรฐานและความปลอดภยัอาหารของสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหน่ึงท่ีได้ช่ือว่ามีระบบการจดัการดา้นอาหารท่ีปลอดภยัท่ีสุด

ของโลก เน่ืองจากมีระบบก ากบัดูแลและเฝ้าระวงัตั้งแต่การผลิตและการกระจายสินคา้ในทุกระดบั
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัรัฐและระดบัประเทศ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการตรวจสอบอาหาร  
มีทั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบอาหาร นกัจุลชีววิทยา นกัระบาดวิทยา นกัวิทยาศาสตร์สาขาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายระดบัทอ้งถ่ิน
จนถึงกฎหมายระดบัประเทศ ซ่ึงทุกหน่วยงานท างานร่วมกนัเป็นคณะท างานดา้นความปลอดภยัอาหาร
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food Safety Team)  

โครงการบริหารดา้นความปลอดภยัอาหารของประธานาธิบดีคลินตนัไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2540 เพื่อสนับสนุนการท างานของคณะท างานด้านความปลอดภยัอาหารในการป้องกัน      
การเกิดความเจบ็ป่วยเน่ืองจากอาหารท่ีเป็นสาเหตุท าให้ชาวสหรัฐอเมริกาเจ็บป่วยปีละ 6.5 – 33 ลา้นคน 
โดยระบบความปลอดภัยด้านอาหารของสหรัฐอเมริกาตั้ งอยู่บนพื้นฐานของระบบท่ีเข้มแข็ง                    
มีความยดืหยุน่ อาศยัวทิยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และถือเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของโรงงาน
ในการผลิตอาหารท่ีปลอดภยั ซ่ึงลกัษณะของระบบความปลอดภยัดา้นอาหารของสหรัฐอเมริกาจะ
มีความสมดุลของอ านาจ 3 ฝ่าย เขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายยุติธรรม     
ซ่ึงทั้ งหมดจะตั้งอยู่บนหลกัปฏิบติัท่ีมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วม โดย     
การตดัสินใจจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ ระบบความปลอดภยัดา้นอาหารของสหรัฐอเมริกา 
มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

1) มีเฉพาะอาหารท่ีปลอดภยัเท่านั้นจะวางจ าหน่ายในตลาดได ้
2) การพิจารณาของหน่วยงานรัฐดา้นความปลอดภยัอาหารจะใช้ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์

เป็นเกณฑ ์
3) หน่วยงานของรัฐมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและบงัคบัใชก้ฎหมาย 
4) โรงงานผูผ้ลิต ผูก้ระจายสินคา้ ผูน้ าเขา้และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีหน้าท่ีจะตอ้งปฏิบติั   

ตามกฏหมายและมีความผดิถา้ไม่ปฏิบติัตาม 
5) กระบวนการก ากบัดูแลมีความโปร่งใสและประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย 

                                                           
7 นวกร ถาวรวงศ ์ อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 3.  หนา้ 7. 
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ส่วนหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลด้านมาตรฐานและการน าเข้าสินค้า
อาหารมี  ดงัน้ี 

(1) กระทรวงสาธารณสุขและการบริการประชาชน (Department of Health and Human 
Service: HHS) ประกอบดว้ยหน่วยงานส าคญั  ดงัน้ี  

(1.1) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA)8 
เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลเร่ืองอาหารทุกชนิด ยกเวน้เน้ือสัตวเ์น้ือสัตวปี์ก ผลิตภณัฑ์จาก
เน้ือสัตว ์ 

ภารกิจของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา คือ การด าเนินการบงัคบัให้ผูแ้ปรรูป
อาหารต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกา และตามกฎหมายท่ี ออกโดย
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเอง  ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครองสุขภาพความปลอดภยัของผูบ้ริโภค
และเศรษฐกิจ ตามกฎหมายอาหารและยาได้นั้ น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะใช้       
หลายวิธีการ เช่น ตรวจสอบโรงงานและผลิตภณัฑ์เป็นระยะ โดยไม่แจง้ล่วงหน้า เก็บตวัอย่างสินคา้    
ในสถานท่ีจ าหน่ายมาวิเคราะห์ ให้ข้อมูลแก่ผูผ้ลิตและด าเนินการตามกฎหมายอาหารและยา        
เม่ือพบการละเมิดเจา้ของกิจการท่ีท าการคา้ผลิตภณัฑ์อาหารระหวา่งรัฐตอ้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อให ้        
ความมัน่ใจวา่องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตจะเป็นไปตามบทบญัญติัของอาหาร ยา 
และเคร่ืองส าอาง อีกทั้ งบทบัญญัติการบรรจุหีบห่อและการแสดงฉลากท่ีเป็นธรรม รวมถึง
กฎระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปในบทบญัญติัเหล่าน้ีลว้น ตอ้งการให้ผลิตภณัฑ์อาหารมีความปลอดภยั 
สะอาดและบริสุทธ์ิ รวมทั้งใหผู้ผ้ลิตมีความซ่ือสัตยแ์ละใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอในฉลากของผลิตภณัฑ ์ 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดจ้ดัท าแผนเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารข้ึน 
โดยใน พ.ศ. 2537 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดเ้สนอกฎระเบียบในการจดัท าระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม ส าหรับผลิตภณัฑ์อาหารจากสัตว์น ้ า และในเดือน
ธันวาคม ปี 2538 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดอ้อกกฎระเบียบเก่ียวกบั HACCP ให้
อุตสาหกรรมอาหารจากสัตวน์ ้ า ซ่ึงระบบดงักล่าวน้ีไดน้ าไปใช้กบักระบวนการแปรรูปอาหารใน
เดือนธนัวาคม ปี 2540 นอกจากน้ีในเดือนสิงหาคม ปี 2537 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศใหมี้การพฒันาบทบญัญติัการวเิคราะห์อนัตรายและควบคุมวกิฤตในผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืน ๆ 
ดว้ยและไดป้ระกาศใชก้ฎระเบียบเก่ียวกบั HACCP ส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ าผกัผลไม ้ซ่ึงมีผลลงัคบัใช้
กบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2545 กฎระเบียบเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัอาหาร
ท่ีผลิตภายในประเทศและอาหารน าเข้าและได้รับการรับรองโดย The National Academy of 
                                                           
8 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล
สวสัดิภาพดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัการใชย้า อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย ์และเคร่ืองส าอางต่าง ๆ 
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Sciences: the Codex Alimentarius Commission ซ่ึงเป็นคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการตั้งเกณฑ์
จุลชีววิทยาของอาหารและองคก์รระหวา่งประเทศท่ีมีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานอาหาร โดยอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการอาหารและยามีดงัต่อไปน้ี  

(1) รับผิดชอบดูแล ก าหนดกฎระเบียบเร่ืองความปลอดภยัของอาหารและผลิตภณัฑ์อาหาร
ทุกชนิด ทั้งท่ีผลิตภายในประเทศและน าเข้า รวมถึงการปิดฉลากยา เคร่ืองส าอางและอุปกรณ์
การแพทยต่์าง ๆ ยกเวน้ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์สัตวปี์ก การผลิตฉลากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ ยาสูบและ
ผลิตภณัฑ์อ่ืนใดท่ีอยู่ภายใต้อ านาจการดูแลของหน่วยงาน Food Safety and Inspection Service 
FSIS/USDA โดยหลกัการส าคญัท่ีใช้ในการตรวจสอบดูแลสินคา้อาหารคือ การจดัการความเส่ียง
โดยหลกัการส าคญัท่ี FDA ใช้ในการตรวจสอบดูแลสินค้าอาหาร คือ การจดัการความเส่ียง Risk 
Management Principles  

(2) ตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานท่ีเก็บรักษาอาหารด าเนินการสุ่มเก็บตวัอยา่งสินคา้
อาหารเพื่อน ามาใชว้เิคราะห์ส่ิงปนเป้ือนทางชีววทิยา หรือทางเคมี 

(3) ก าหนดระเบียบเร่ืองการใช้สารปรุงแต่งอาหารและสีผสมอาหารและการปิดฉลาก
อาหารก่อนการอนุญาตใหน้ าออกสู่ตลาด เพื่อการบริโภค 

(4) จดัท าหลกัปฏิบติัท่ีดีและเหมาะสมทางดา้นการผลิต และมาตรฐานการผลิตอาหารอ่ืน ๆ 
เช่น Plant Sanitation ขอ้บงัคบัการบรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ์อาหารและก าหนดระบบวิเคราะห์อนัตราย
และจุดวิกฤติท่ีต้องควคุม (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) ส าหรับการจดัการ
กระบวนการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้อาหารประเภทต่าง ๆ  

(5) ควบคุมการให้อาหารสัตว์แก่สัตวท่ี์ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย ์Food Producing 
Animal 

(6) พฒันา Model Food Code ซ่ึงเป็นค าสั่ง ขอ้ปฏิบติัและการตีความและท างานร่วมกบั
หน่วยงานรัฐในมลรัฐ มาตรฐานการปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัอาหารของสถานประกอบการอาหาร
ปลีกย่อย ตวัอย่าง Model Food Code เร่ืองการเตรียมตวัเพื่อป้องกนัความเจ็บป่วยจากการบริโภค
อาหาร  

(7) ประกาศเรียกคืนผลิตภณัฑอ์าหารท่ีเป็นอนัตรายและแจง้เตือนใหผู้บ้ริโภคทราบ 
(8) ด าเนินการวิจยัวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงวิธีการออกตรวจสอบส่ิงเจือปนในสินคา้อาหาร

เพื่อสร้างความปลอดภยัของสินคา้ โดยความร่วมมือของสถาบนัทางวิชาการ ผูป้ระกอบกิจการอาหาร 
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(9) ขยายและพฒันาระบบการตรวจความปลอดภัยของอาหารโดยการจัดท าระบบ           
E LEXNET เพื่อใช้เป็นระบบการแลกเปล่ียนและส่งผ่านข้อมูลโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
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หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงปนเป้ือนทางดา้นจุลชีววิทยาและ
สารเคมีต่าง ๆ เช่น เช้ือ E. Coli, Salmonella และ Listeria Monocytogenes เป็นตน้ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกามีโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น
หน่วยงานยอ่ย  ดงัน้ี 

- ศูนยว์จิยัและประเมินดา้นชีววทิยา (Center for Drug Evaluation and Research: CDER) 
- Center for Devices and Radiological Health (CDRH) 
- ศูนย์ประเมินและวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ยา (Center for Drug Evaluation and Research: 

CDER) 
- ศูนย์ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการประยุกต์ (Center for Food Safety and 

Applied Nutrition: CFSAN) 
- ศูนยเ์วชภณัฑส์ าหรับสัตว ์(Center for Veterinary Medicine: CVM) 
- ศูนยว์จิยัพิษวทิยาแห่งชาติ (National Center for Toxicological Research: CFSAN) 
- ส านกัผูต้รวจการ (Office of the Commissioner: OC) 
- Office of Regulatory Affairs (ORA) 
(2) กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Agriculture: USDA) มี

โครงการสร้างองคก์รแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนตามหน้าท่ี โดยหน่วยงานย่อยท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลดา้นความปลอดภยัของอาหารและตรวจสอบการน าเขา้สินคา้เกษตรและเน้ือสัตว ์ไดแ้ก่ 

(2.1) หน่วยบริการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว ์(Animal and Plant Health Inspection 
Service: APHIS) เป็นหน่วยงานบงัคบัใช้กฎระเบียบตามกฎหมายควบคุมการน าเขา้และส่งออก   
พืชและสัตว์ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม ด้วยความร่วมมือของรัฐต่าง ๆ 
หน่วยบริการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตวไ์ดใ้ชก้ฎหมายและกฎระเบียบของรัฐตลอดจนควบคุม
และก าจดัแมลงและโรค รวมถึงการด าเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจไดว้า่ ผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตร
และอาหารท่ีใชเ้ทคโนโลยนีั้น มีความปลอดภยัเช่นกนั ทั้งน้ีหน่วยบริการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์
จะท าการป้องกนัและควบคุม ณ จุดผา่นแดนไม่ให้มีการน าแมลงและเช้ือโรคจากประเทศอ่ืนเขา้มา
ในประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนิดท่ีเป็นอนัตราย9 

(2.2) หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety and Inspection 
Serviced: FSIS) เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ผลิตภณัฑ์
จากเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากไข่ท่ีค้าขายกันระหว่างรัฐและ   
                                                           
9 สถาบนัอาหาร.  (2553).  กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารของสหรัฐอเมริกา.  กรุงเทพฯ: ส านักงาน
ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ.  หนา้ 5. 
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ระหว่างประเทศนั้น มีความปลอดภยั สะอาด เหมาะส าหรับการบริโภคและมีการปิดฉลากอย่าง
ถูกตอ้ง 

ภายใต้บทบัญญัติการตรวจสอบเน้ือสัตว์ (Meat Inspection Act)  และบทบัญญัติ           
การตรวจสอบผลิตภณัฑ์จากสัตวปี์ก (Poultry Product Inspection Act) หน่วยบริการตรวจสอบและ
ความปลอดภยัของอาหารจะท าการตรวจสอบเน้ือสัตวทุ์กชนิด รวมทั้งสัตวปี์กท่ีวางจ าหน่ายในรัฐต่าง ๆ 
และท่ีอยูใ่นการคา้ระหวา่งประเทศ รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์น าเขา้ดว้ย เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบสัตว์
ทั้งก่อนและหลงัการช าแหละ เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้มีการน าเน้ือสัตวท่ี์เป็นโรคมาใชเ้ป็นอาหาร 
และมีการตรวจซากเพื่อคน้หาส่ิงบกพร่องท่ีอาจมีผลต่อความปลอดภยัและคุณภาพหน่วยบริการ
ตรวจสอบและความปลอดภยัของอาหารยงัมีหนา้ท่ีตรวจสอบผลิตภณัฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต 
การขนส่ง และการบรรจุ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ผลิตภณัฑ์นั้นมีความปลอดภยัของอาหารสามารถ       
ท าการทดสอบว่าในผลิตภณัฑ์เหล่านั้นมีจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรค สารเคมี โดยมีห้องปฏิบติัการ
ตรวจวเิคราะห์สนบัสนุน 3 แห่ง  

เพื่อปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยของอาหาร หน่วยบริการตรวจสอบและ        
ความปลอดภยัของอาหารไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดใหม่ ส าหรับใชก้บัโรงงานผูผ้ลิตเน้ือสัตวแ์ละเน้ือสัตวปี์ก 
โดยโรงช าแหละและโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว์และเน้ือสัตว์ปีก จะต้องจ าท าระบบ
วิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤติท่ีตอ้งควบคุมในกระบวนการแปรรูป และเพื่อเป็นการทดสอบว่า
ระบบดงักล่าวนั้นมีประสิทธิผลในการลดการปกเป้ือนของแบคทีเรียท่ีมีอนัตราย หน่วยบริการ
ตรวจสอบและความปลอดภยัของอาหารจึงไดจ้ดัท ามาตรฐานการปฏิบติัเพื่อลดจุลินทรียท่ี์ให้เกิดโรค 
คือ Salmonella ซ่ึงโรงช าแหละยงัตอ้งท าการตรวจจุลินทรียพ์วก E. coil เพื่อเป็นการทดสอบว่า 
ระบบควบคุมกระบวนการแปรรูปยงัคงด าเนินไปอย่างถูกต้อง หน่วยบริการตรวจสอบและ       
ความปลอดภัยของอาหารได้ระบุให้โรงงานน าวิธีการและมาตรฐานในการปฏิบัติเก่ียวกับ
สุขลกัษณะมาใช้เพื่อช่วยลดความเส่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย    
ในผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย และไดใ้หข้อ้มูลแก่สาธารณชนเก่ียวกบัการขนยา้ย การจดัเตรียม เก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์และเน้ือสัตว์ปีก เพื่อลดการเจริญของจุลินทรีย์ท่ีท  าให้เกิดโรค โดย           
ผา่นโทรศพัท์ส่ายด่วนเก่ียวกบัเน้ือสัตวแ์ละเน้ือสัตวปี์ก และโปรแกรมการให้การศึกษาอบรมแก่
ผูบ้ริโภค 

(2.3) ส านกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (U.S. Environmental Protection Agency: EPA) เป็น
หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดิน น ้ า และอากาศ เพื่อให้ประชากรมี
สุขภาพแข็งแรง ส านกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มมีหน้าท่ีในการศึกษาวิจยั และประเมินผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศ โดยเป็นหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใชก้ฎหมายใน  
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CFR Tile 40 เป็นเคร่ืองมือ ส านกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานน ้ าด่ืมในประเทศ 
ควบคุมการใช้สารเคมีท่ีเป็นพิษ ของเสีย เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดลอ้มและห่วงโซ่อาหาร 
ตรวจสอบความปลอดภยัของสารก าจดัศตัรูพืชชนิดใหม่ ก าหนดปริมาณสารเคมีตกคา้งในสินคา้
เกษตรและปศุสัตว ์และเผยแพร่ขอ้มูลการใช้อย่างปลอดภยั นอกจากน้ียงัช่วยในการก ากบัดูแล
คุณภาพน ้ าด่ืมของแต่ละรัฐและป้องกันการปนเป้ือนของสารเคมีสู่น ้ าด่ืม ส านักงานคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้มมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงวอชิงตนั ดีซี และมีส านกังานตามรัฐอ่ืน ๆ อีก 10 แห่ง และ
มีหอ้งปฏิบติัการทดสอบวเิคราะห์ 12 แห่ง 

หน่วยงานท่ีกล่าวมาน้ี ยกเว้นส านักงานคุ้มครองส่ิงแวดล้อม จะท างานร่วมกับ          
ส านักบริการศุลกากรและป้องกันพรมแดน (Bureau of Customs and Border Protection) สังกัด 
Department of Homeland Security ในการตรวจสอบการน าเข้าสินค้าอาหาร ณ ด่านน าเข้า          
โดยอาหารชนิดใดหน่วยงานไหน จะเป็นผูต้รวจสอบข้ึนอยูก่บัอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายดงัท่ีกล่าว
ไปแล้ว และส าหรับอาหารในประเทศหากมีการกระท าท่ีขัดต่อกฎหมายอาหารและยาจะมี          
การด าเนินการตามระดบัขั้นความผิด และอาศยักระบวนการยุติธรรมผา่นกระบวนการศาลเช่นกบั
ระบบของไทย10 

3.1.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัย
ของสหภาพยุโรป 

3.1.2.1 ความเป็นมาของกฎหมายสหภาพยโุรป 
กฎหมายและระเบียบท่ีก าหนดข้ึนโดยประเทศผูน้ าเขา้และส่งออกเพื่อควบคุมคุณภาพ

ของสินคา้และคุม้ครองสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยกฎระเบียบของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัใน
บางประเทศอา้งอิงมาตรฐานสากล ในขณะท่ีบางประเทศไดพ้ฒันากฎระเบียบข้ึนเพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้ ผูผ้ลิต ผูส่้งออกสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อาหาร
ไปสหภาพยโุรปจ าเป็นตอ้งศึกษาและปฎิบติัตามกฎระเบียบท่ีสหภาพยโุรปก าหนด11 

สหภาพยุโรป (EU) เป็นการรวมกลุ่มในระดบัภูมิภาคท่ีมีพฒันาการและรูปแบบของ    
การรวมกลุ่มท่ีพิเศษกวา่องคก์ารระดบัภูมิภาคแห่งอ่ืน ทั้งยงัเป็นแบบอยา่งของประชาคมท่ีมีลกัษณะ 
“เหนือรัฐ (Supranational)” เป็นแห่งแรก EU ก่อตั้ ง ข้ึนภายหลังจากท่ีสนธิสัญญามาสทริชท ์  

                                                           
10 ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ.  (2547). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษากฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร.  กรุงเทพฯ: สถาบนัอาหาร.  หนา้ 8-6 – 8-16. 
11 ชินเชาวน์ เอ้ืออารีตระกูล.  (2556).  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตร : ศึกษากรณีพืชผกัและผลไม้.  
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย               
ธุรกิจบณัฑิตย.์  หนา้  16-17.  
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(Maastricht Treaty) ช่ืออย่างเป็นทางการว่า สนธิสัญญาสหภาพยุโรป (Treaty of European Union: 
TEU) มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 โดยมีวิวฒันาการมาจากประชาคมยุโรป 
(European Community: EC) ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตวัของ 3 ประชาคม คือ ประชาคมถ่านหินและ
เหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community: ECSC) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Community: EEC) และประชาคมพลังงานปรมาณูแห่งยุโรป (European 
Atomic Energy Community: EAEC/Euratom) ปัจจุบนัประชาคมทั้งสามน้ีไดถู้กน าเขา้ไปรวมอยูใ่น
เสาหลกัแรก (First Pillar) ของสหภาพยุโรป ซ่ึงเป็นการบูรณาการทางดา้นเศรษฐกิจ ในโครงสร้าง
ของ EU นับได้ว่าเปล่ียนแปลงไปจากคร้ังท่ีเป็นประชาคมยุโรป (EC) หลายประการ และใน        
ค.ศ. 2007 สหภาพยโุรปนั้นประกอบดว้ย สมาชิกถึง 27 ประเทศจากทัว่ทุกภูมิภาคของทวปียโุรป  

ความส าเร็จของการบูรณาการยุโรปจาก “นานาประชาคมยุโรป” ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 
จนถึง “สหภาพยุโรป” ในทศวรรษ 1990 ส่งผลให้ EU มีบทบาทส าคญับนเวทีเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ ปรากฏการณ์น้ีส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้ งภายในภูมิภาคยุโรปและ           
นอกภูมิภาค การบูรณาการของยุโรปได้กลายจึงเป็นตวัแปรส าคญั ในขณะเดียวกนัการรวมกลุ่ม
ลกัษณะพิเศษนั้นไดก้ลายเป็นตวัแบบ (Model) ท่ีน่าสนใจส าหรับกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในการศึกษา
ทั้งความส าเร็จและความลม้เหลวของบูรณาการท่ีผา่นมาและแนวโนม้ของพฒันาการในอนาคต12 

โดยเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัตั้งสหภาพยุโรปนั้น เกิดจากการท่ียุโรปไดรั้บจาก
สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นแรงผลักดันให้ประชาชาติทั้ งหลายในยุโรปเห็นความส าคัญท่ีจะ
เสริมสร้างให้ยุโรปกลบัมายิ่งใหญ่อีกคร้ังหน่ึง เหตุผลและความจ าเป็นท่ีท าให้เกิดความร่วมมือ    
ในการจดัสหภาพยุโรปนั้น มีสาเหตุท่ีส าคญั 2 ประการ คือ เหตุผลและความจ าเป็นทางการเมือง  
กล่าวคือ หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ยุโรปได้รับความเสียหายอย่างมาก เน่ืองจากถูกสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนียกทพัเขา้ไปบุกตั้งแต่เม่ือ ค.ศ. 1939 จะมีก็แต่องักฤษประเทศเดียวเท่านั้นท่ีได้
ความกระทบกระเทือนจากสงครามโลกคร้ังน้ีไม่มากนัก ด้วยเหตุน้ี ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจึง
ตระหนกัถึงอนาคตของยโุรปจะด ารงต่อไปไดก้็โดยความสมคัรสมานสามคัคีกนั และรวมยุโรปเขา้
ดว้ยกนัใหมี้เอกภาพ13 

ขบวนการเพื่อความเป็นปึกแผน่มีส่วนผลกัดนัให้ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปหนัหนา้เขา้หากนั
และลงมือด าเนินการขจดัอุปสรรคต่าง ๆ อย่างจริงจงั โดยมีเจตจ านงท่ีจะสร้างสันติภาพถาวร    
ความหดหู่ใจท่ีเห็นภูมิภาคต่าง ๆ ของยุโรปถูกท าลาย จึงท าให้มีความรู้สึกร่วมกันท่ีจะท าให ้  

                                                           
12 ขจิต จิตตเสว.ี  (2557).  องค์การระหว่างประเทศ (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  หนา้ 319. 
13 Francesco Capotorti, Meinhard Hilf, Francis G. Jacobs and Jean-Paul Jacque.  (1986).  The European Union 
Treaty: Commentary on the Draft Adopted by the European Parliament.  Oxford: Clarendon.  page. 1-2. 
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อ านาจทางเศรษฐกิจท่ียุโรปเคยมีมาแต่เก่าก่อนกลบัคืนมาสู่ยุโรปอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจุดก าเนิดของ
สหภาพยุโรปมีส่วนมาจากสงครามเยน็โดยตรงท่ีเป็นภยัคุกคามจากฝ่ายคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียด
และยุโรปตะวนัออกทวีความรุนแรงข้ึน ท าให้ฝ่ายพนัธมิตรตระหนักถึงความจ าเป็นในการท่ีจะ    
ดึงเอาเยอรมนีตะวนัตกเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงเพื่อถ่วงดุลอ านาจ ในเวลานั้นประเทศเยอรมนัตะวนัตก
ยงัไม่มีอิสระและอ านาจอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจหรือความมัน่คง เพราะถือว่าเป็น
ประเทศแพส้งครามจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา องักฤษ และ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

การดึงเอาประเทศเยอรมนีตะวนัตกเขา้มาเป็นพนัธมิตรเพื่อถ่วงดุลกบัฝ่ายคอมมิวนิสต ์   
จึงตั้ งอยู่บนเง่ือนไขท่ีว่าจะต้องให้อธิปไตยทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมัน่คงแก่รัฐบาลของ
เยอรมนีตะวนัตก ในเวลานั้นการบริหารถ่านหินและเหล็กกล้าอนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งใน    
การท าสงครามของเยอรมนีในแควน้รูห์ (Ruhr) อยูภ่ายใตก้ารบริหารของเจา้หนา้ท่ีบริหารแควน้รูห์          
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนรัฐบาลของพนัธมิตรตะวนัตกท่ีชนะสงคราม การดึงเยอรมนีตะวนัตกเขา้มา
เป็นพนัธมิตรตะวนัตก จึงหมายถึงการคืนอ านาจการบริหารแควน้รูห์  ดงักล่าว ไปให้แก่รัฐบาลของ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่า รัฐบาลสาธารณรัฐฝร่ังเศสไม่ไวว้างใจว่าจะมี
หลกัประกนัอะไรหรือไม่ท่ีสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะไม่เอาถ่านหินและเหล็กกลา้อนัเป็นปัจจยั
ในการสร้างอาวุธไปขยายแสนยานุภาพทางดา้นอาวุธให้แก่ประเทศตนและกลายเป็นภยนัตราย
คุกคามสาธารณรัฐฝร่ังเศส ดงัท่ีเคยเกิดข้ึนแล้วในสงครามโลกทั้งสองคร้ัง ในความคิดเห็นของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้น การควบคุมการผลิตถ่านหินและเหล็กกลา้ต่อสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ตะวนัตกจะต้องคงอยู่เพื่อป้องกันการเกิดนโยบายของขยายพลังอ านาจทางทหาร (Militarism)     
ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในอนาคต 

ส่วนเหตุผลและความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  กล่าวคือ ประเทศต่าง ๆ ฝ่ายยุโรปเห็นพอ้งตอ้งกนั
ว่า การรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นจะเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดท่ีจะปรับปรุงความสามารถทางเศรษฐกิจและ
เทคนิคของประเทศในยุโรป ทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของยุโรปให้ทนักบัความจ าเป็นและ
ความตอ้งการของโลกสมยัใหม่ นอกจากน้ี การมีวิสาหกิจต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอย่างมากมาย ซ่ึงล าพงั     
แต่ประเทศหน่ึงประเทศใดในยโุรปยอ่มไม่อาจจะด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัเน่ืองมาจาก
การขาดแคลนทรัพยากรท่ีจะใช้ในวิสาหกิจเหล่านั้น  ดงันั้น เอกภาพของยุโรปจึงเป็นเง่ือนไขท่ี
จ าเป็นท่ีจะท าให้วิสาหกกิจของยุโรปมีตลาดภายในรองรับอย่างกวา้งขวาง และท าให้วิสาหกิจ
ดงักล่าวสามารถพฒันาตนเองและแข่งขนักบัวิสาหกิจใหญ่อ่ืน ๆ นอกทวีปยุโรป อาทิ วิสาหกิจ
อเมริกาหรือญ่ีปุ่น การตั้งภาษีตามชายแดนแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจจ ากดัการแข่งขนัของวิสาหกิจ
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ต่างประเทศเหล่าน้ีได้อีกต่อไป นอกจากน้ี เอกภาพของยุโรปย ังจะท าให้สหภาพยุโรปมี
ความสามารถท่ีควบคุมบรรษทัขา้มชาติไดอี้กดว้ย 

จากเหตุผลและความจ าเป็นท่ีกล่าวมาแลว้ ประกอบกบัภยัคุกคามของฝ่ายคอมมิวนิสตท่ี์มี
มากข้ึน รวมทั้งแรงกดดนัจากสหรัฐอเมริกาและองักฤษท่ีตอ้งการให้คืนอธิปไตยทางเศรษฐกิจและ
อ านาจการบริหารถ่านหินและเหล็กกล้าในแควน้รูห์ให้แก่เยอรมนี ซ่ึงทั้งสองประเทศเห็นว่า 
เน่ืองจากความเขม้ขน้ของสงครามเยน็ในเวลานั้น การท่ีเยอรมนีเป็นพนัธมิตรนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็น
อย่างยิ่งในท่ีสุด นายโรแบร์ ชูมาน (Robert Schumann) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของสาธารณรัฐฝร่ังเศสหาทางออกไดด้ว้ยการเสนอ “แถลงการณ์ชูมาน (Schumann Decuaration)” 
ออกสู่ประชาชาติยโุรป14 

สหภาพยโุรปตั้งข้ึน โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
(1) เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ค่านิยม และความอยูดี่กินดีของประชาชนของสหภาพยโุรป  
(2) ให้พลเมืองของสหภาพยุโรป มีเสรีภาพ ความมัน่คงและไดรั้บความยุติธรรมภายใน

พรมแดนของทุกประเทศสมาชิก ซ่ึงการเคล่ือนไหวโดยเสรีของผูค้นไดรั้บความมัน่ใจจากมาตรการ
การควบคุมชายแดนภายนอก การล้ีภยั การอพยพยา้ยถ่ิน การป้องกนั และการต่อสู้กบัอาชญากรรม
ท่ีเหมาะสม  

(3) จดัตั้งตลาดภายในท่ีน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของยุโรปบนพื้นฐานของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยา่งสมดุล และเสถียรภาพทางดา้นราคา เศรษฐกิจแบบตลาดท่ีเปิดให้มีการแข่งขนั
ทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีการจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสังคมและระดับ             
การคุ้มครองและการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับสูง ตลาดภายในดังกล่าวควรส่งเสริม
ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสู้การกีดกนัและการแบ่งแยกทางสังคม รวมถึง
ส่งเสริมความยุติธรรมและการปกป้องทางสังคม ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ ความรู้สึกร่วมทุกขร่์วมสุข
ระหว่างคนต่างยุคต่างสมัย (Solidarity between Generations) และปกป้องสิทธิเด็ก ทั้ งยงัต้อง
ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจ สังคม และดินแดน รวมถึงความสมคัรสมานสามคัคี
ระหวา่งสมาชิก นอกจากน้ี ยงัตอ้งเคารพต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมและภาษา  

(4) จดัตั้งสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงินซ่ึงใชเ้งินสกุลยโูร  
(5) สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมและผลประโยชน์ พร้อมทั้ งร่วมสมทบส่วนใน         

การปกป้องคุม้ครองพลเมืองของสหภาพยุโรป ในความสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก  ทั้งน้ี โดยร่วม
สมทบส่วนต่อสันติภาพ ความมัน่คงและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของโลก ความรู้สึกร่วมทุกขร่์วมสุข
การเคารพซ่ึงกนัและกนัระหวา่งประชาชน การคา้อย่างเสรีและยุติธรรมการขจดัความยากจนและ
                                                           
14 อภิญญา เล่ือนฉว.ี  (2548).  กฎหมายสหภาพยุโรป (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  หนา้ 14-15. 
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การปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของเด็กท่ียึดถือปฏิบติัและการพฒันากฎหมาย
ระหวา่งประเทศอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงการเคารพต่อหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติ 

(6) การด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมได้สัดส่วนตาม
ความสามารถดงัท่ีตกลงไวใ้นสนธิสัญญาต่าง ๆ15  

สหภาพยุโรปเป็นผู ้น า เข้า สินค้า เกษตรและอาหารท่ี มีก าลัง ซ้ือสูงท่ี สุดในโลก                 
ในขณะเดียวกนัสหภาพยุโรปมีนโยบายและมาตรการควบคุมด้านสุขอนามยัและความปลอดภยั
ของอาหารท่ีเขม้งวด และมีกฎหมาย กฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารท่ีสลบัซบัซ้อน       
ซ่ึงประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะตอ้งน านโยบายและกฎระเบียบท่ีสหภาพยุโรปก าหนดไป
ปรับใชเ้ป็นกฎหมายระดบัชาติ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศสมาชิกก็จะตอ้งน าไปปรับใช้
ในทางปฏิบติัด้วยนโยบายความปลอดภยัด้านอาหารของสหภาพยุโรปมีความเข้มงวดมากข้ึน 
โดยเฉพาะภายหลงัจากวกิฤติดา้นความปลอดภยัดา้นอาหารในยุโรปอนัเน่ืองมาจากการระบาดของ
โรคววับ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy - BSE) และโรคระบาดท่ีเก่ียวกบัสัตวอ่ื์น ๆ ใน  
ช่วง พ.ศ. 2533-2543 ท าให้สหภาพยุโรปหันมาปฎิรูปนโยบายการควบคุมความปลอดภยัของอาหาร    
ให้รัดกุมข้ึน โดยการประกาศใชยุ้ทธศาสตร์ White Paper on Food Safety ใน พ.ศ. 2545 ซ่ึงยุทธศาสตร์
ดงักล่าวถือเป็นนโยบายหลกัดา้นความปลอดภยัดา้นอาหารของสหภาพยโุรปมาจนถึงปัจจุบนั 

ทั้ งน้ี นโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป           
มีวตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองสุขอนามยั และความปลอดภยัของประชากรและผูบ้ริโภคในยุโรป 
รวมทั้งของสัตว ์พืช และสภาวะส่ิงแวดลอ้มในยุโรป มาตรการดงักล่าวไม่เพียงแต่จะมีผลบงัคบัใช้
กบัสินคา้เกษตรและอาหารท่ีผลิตในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมสินคา้เกษตรและอาหาร  
ท่ีสหภาพยุโรปน าเข้าจากประเทศท่ีสามเพื่อมาจ าหน่ายและบริโภคในตลาดสหภาพยุโรปด้วย      
ซ่ึงนโยบายดงักล่าวเป็นการกีดกนัทางการคา้และส่งผลกระทบต่อประเทศท่ีสามเป็นอย่างมาก16  
ดงันั้น สินคา้เกษตรและอาหารจากประเทศไทยท่ีส่งออกไปจ าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป จึงตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรการดา้นความปลอดภยัดา้นอาหารท่ีสหภาพยุโรปก าหนดอยา่งเคร่งครัดดว้ย และ
หากประเทศไทยประสงค์จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรือเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตร      
และอาหารไปยงัสหภาพยุโรป ผูป้ระกอบการไทยก็จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาและการท า      
ความเขา้ใจนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั
ดา้นอาหาร 
 
                                                           
15

 ขจิต จิตตเสว.ี  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 12.  หนา้ 327.          
16 John Medeley. (2000).  Hungry for Trade.  Australia: Pluto Press Australia.  page. 69. 
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3.1.2.2 หลกัการและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผลิตภณัฑอ์าหารสหภาพยโุรป 
(1) สมุดปกขาววา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นอาหาร (White Paper on Food Safety) 
สมุดปกขาว (White Paper) คือเอกสารอา้งอิงท่ีเป็นมาตรฐานส าคญัของคณะกรรมาธิการ

สหภาพยุโรป สมุดปกขาวด้านความปลอดภยัอาหารของสหภาพยุโรปจึงเป็นเอกสารท่ีใช้เป็น
นโยบายในการจดัการดา้นสุขอนามยัให้กบัผูบ้ริโภค เป็นนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงต่อโรค
และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในสหภาพยุโรปว่า
อาหารท่ีจ าหน่ายในกลุ่มสหภาพยุโรปจะปลอดเช้ือและสารพิษตกคา้งต่าง ๆ17 และไดเ้สริมสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัระบบควบคุมมาตรการ “Form The Farm to The Fork” โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลกั 
ได้แก่ การจดัตั้ งองค์กรควบคุมดูแลด้านอาหาร (European Food Authority: EFA)18 โดยให้เป็น
หน่วยงานวิชาการอิสระท่ีก าหนดความรับผิดชอบพื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหารของ
ผูป้ระกอบการดา้นอาหารมนุษยแ์ละอาหารสัตว ์ในการตรวจสอบผลการปฏิบติังานของประเทศ
สมาชิกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป  ดังนั้ น สมุดปกขาวจึงเปรียบเสมือนธรรมนูญท่ีเก่ียวกับ         
เร่ืองความปลอดภยัอาหารของสหภาพยุโรป และเป็นจุดเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัในการปฎิรูป
นโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารของสหภาพยโุรป  

White Paper ก าหนดมาตรการไว้มากมายและท่ีส าคัญคือการเกิดกฎระเบียบด้าน
สุขอนามยั โดยกฎระเบียบน้ีเป็นการประมวลระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัอาหาร ซ่ึงแต่เดิม
กระจดักระจายอยูใ่นหมวดต่าง ๆ มารวมไวใ้นอนุกรมเดียวกนัในระเบียบวา่ดว้ยอาหาร 178/200219 

สมุดปกขาวถือเป็นแม่บทในการด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาหารของสหภาพยุโรป 
เน่ืองจากการท่ีสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้นโยบายสมุดปกขาวว่าดว้ยความปลอดภยัของอาหาร   
ท าใหค้ณะกรรมมากาธิการยโุรปไดอ้อกกฎขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัอาหาร 
โดยไดน้ าหลกัการ Farm Table มาใชเ้พื่อประกนัความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัอาหารและก าหนด
ความรับผิดชอบของผูผ้ลิตอาหารโดยให้ผู ้ประกอบการเก่ียวกับอาหารประเภท Non – Primary 
Food Operators จะตอ้งควบคุมสุขอนามยัของอาหารโดยน าหลกัการวเิคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤต
ท่ีตอ้งควบคุมมาใช้ รวมทั้งสนบัสนุนให้จดัท าทะเบียนของสินคา้อาหารท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ      

                                                           
17 วิชุดา นนัทสงวนไทย.  (2551).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหาร.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  หนา้ 68-74.  
18 สุธาบดี สัตตบุศย.์  (2545).  กฎหมายการค้าโลกว่าด้วยสินค้าเกษตร อาหาร และเคร่ืองด่ืมที่คนไทยควรรู้.  
กรุงเทพฯ: สุพีเรีย พร้ินติ้ง เฮาส์.  หนา้ 38. 
19 ปวณีา ไชยสาร.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 1.  หนา้ 20. 
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ท่ีสามารถท าการตรวจสอบยอ้นกลับ (Traceability) และเรียกเก็บสินค้าอาหารกรณีท่ีมีปัญหา    
ความเส่ียงในดา้นความปลอดภยัคืนจากตลาดไดท้นัต่อเหตุการณ์20 

ในการออกมาตรการคุมความปลอดภยัดา้นอาหารของสหภาพยุโรปในลกัษณะดงักล่าว 
ถือว่าเป็นไปตามพนัธกรณีของสหภาพยุโรปต่อองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization – 
WTO) เพราะเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช         
(The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures – SPS Agreement) ของ
องคก์ารการคา้โลกท่ีอนุญาตให้ประเทศสามารถออกมาตรการ เพื่อปกป้องชีวิตและสุขอนามยัของ
ผูบ้ริโภคได ้หากมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนบัสนุนและไม่ท าให้เกิดขอ้กีดขวางทางการคา้
อยา่งไม่จ  าเป็น 

(2) กฎระเบียบทัว่ไปวา่ดว้ยอาหาร (EU General Food Law)  
กฎระเบียบทัว่ไปว่าดว้ยอาหาร (General Food Law) ของสหภาพยุโรปหรือ Regulation 

(EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down   
the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority 
and laying down procedures in matters of food safety เ ป็นกฎระเบียบหลัก เ ก่ียวกับนโยบาย       
ความปลอดภยัของอาหารในสหภาพยุโรป กฎระเบียบทัว่ไปว่าด้วยอาหารเน้นหลักการส าคญัท่ีว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมถึงการแปรรูป และการกระจายของสินคา้อาหาร
และอาหารสัตวน์ั้น ๆ จะตอ้งรับภาระและความรับผิดชอบในการควบคุมและให้ความมัน่ใจว่าใน
กระบวนการผลิตสินคา้อาหารและอาหารสัตวเ์หล่านั้น ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารระหว่างการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนตาม
กฎระเบียบสหภาพยโุรปท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะวางจ าหน่ายสินคา้ในตลาดสหภาพยโุรป 

อีกทั้งไดก้ าหนดใหผู้ป้ระกอบการในธุรกิจสินคา้อาหารและอาหารสัตวต์ลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ทั้งโรงงานผลิตและแปรรูปต่าง ๆ จะตอ้งปรับใช้ระบบ “Hazard Analysis and Critical Control Points” 
แต่สหภาพยุโรปยงัยกเวน้การบังคบัใช้ระบบ HACCP ในการผลิตขั้นปฐมภูมิหรือในระดับฟาร์ม 
เน่ืองจากปัจจุบันยงัไม่มีระบบ HACCP ท่ีปรับใช้ในการผลิตขั้นปฐมภูมิได้อย่างครอบคลุม
กวา้งขวาง ส าหรับการผลิตขั้นปฐมภูมินั้น สหภาพยุโรปได้เน้นให้มีการปรับใช้วิธีการปฏิบติั      
ดา้นสุขอนามยัท่ีเหมาะสมในระดบัฟาร์มเท่านั้น 

นอกจากน้ีกฎระเบียบดงักล่าวยงัไดก้ าหนดให้โรงงานท่ีผลิตและแปรรูปสินคา้อาหาร      
ท่ีมีส่วนประกอบจากสัตว์ท่ีจะส่งออกสินค้ามายงัสหภาพยุโรป จะต้องจดทะเบียนหรือได้รับ   
                                                           
20 กรมการคา้ต่างประเทศ.  (2544).  สมุดปกขาวความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป.  กรุงเทพฯ: กระทรวง
พาณิชย.์  หนา้ 5. 
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ความเห็นชอบจากสหภาพยุโรปก่อน กล่าวคือ โรงงานดงักล่าวตอ้งมีรายช่ืออยู่ในรายช่ือโรงงาน    
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรป (EU Approved List of Establishments) และก าหนดให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (Competent Authorities) ในประเทศสมาชิกมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งจดัตั้งระบบ
การควบคุม เพื่อตรวจสอบให้มัน่ใจว่าสินคา้ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายทัว่ไปว่า
ดว้ยอาหารและกฎระเบียบวา่ดว้ยสุขอนามยัอาหารของสหภาพยโุรปอยา่งเคร่งครัด 

กฎระเบียบทัว่ไปวา่ดว้ยอาหารน้ี ยงัไดก้ล่าวถึงภาวะฉุกเฉินและการจดัการในภาวะวิกฤติ 
คือ หากพบวา่มีสินคา้อาหารในสหภาพยุโรป ซ่ึงรวมถึงสินคา้อาหารท่ีน าเขา้มาจากประเทศท่ีสาม
ได้เกิดข้ึนหรือจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์ ภายหลังจากการรับฟัง
ขอ้เสนอแนะทางวทิยาศาสตร์จาก EFSA แลว้ คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถท่ีจะก าหนดมาตรการ
เร่งด่วนทนัทีเพื่อป้องกนัอนัตรายนั้นไดเ้อง อาทิ การห้ามวางจ าหน่าย การห้ามบริโภค หรือระงบั
การน าเขา้สินคา้จากประเทศท่ีสาม21 

(3) ประมวลกฎระเบียบดา้นสุขอนามยั (Hygiene Package) 
ประมวลกฎระเบียบสหภาพยุโรปดา้นสุขอนามยั (Hygiene Package) เป็นการประมวล

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสุขอนามยัอาหาร (Food Hygiene) ให้มาอยูเ่ป็นหมวดหมู่ในอนุกรม
เดียวกนัจากเดิมท่ีกระจดักระจายอยูใ่นกฎระเบียบต่าง ๆ 

ประมวลกฎระเบียบ Hygiene Package มีเป้าหมายเพื่อวางมาตรการควบคุมความปลอดภยั  
ของอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อาหารตามนโยบาย From Farm to Fork 
ของสหภาพยุโรป ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการกระจายสินคา้ รวมทั้งการวางจ าหน่ายและ
การขนส่งสินคา้ ซ่ึงประมวลกฎหมายดงักล่าวเป็นหัวใจหลกัของมาตรการควบคุมความปลอดภยั
ด้านอาหารของสหภาพยุโรป ท่ีเน้นการควบคุมความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบ
ย้อนกลับไปถึงในระดับการผลิตขั้นปฐมภูมิหรือระดับฟาร์ม แนวทางดังกล่าวจึงส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตและการส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารของไทยไปยงัสหภาพยุโรป โดยจะตอ้ง
ปฏิบติัขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัของสหภาพยโุรปของกฎระเบียบดงักล่าว 

กฎระเบียบดงักล่าวเป็นขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสุขอนามยัในการผลิตขั้นปฐมภูมิ หรือ
ในระดบัฟาร์ม และการปรับใช้ระบบ HACCP ในโรงงานผลิตและแปรรูปสินคา้อาหาร ตวัอย่าง
หน่ึงของใจความส าคัญในกฎระเบียบดังกล่าว คือ ในข้อบทท่ีได้ก าหนดภาระหน้าท่ีให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร คือการท่ีโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การแปรรูป และการกระจายสินคา้ 
แต่ไม่ครอบคลุมถึงการผลิตขั้นปฐมภูมิหรือในระดับฟาร์ม ต้องด าเนินการปรับใช้ และรักษา
                                                           
21 อาจารี ถาวรมาศ.  (2556).  นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป ความท้าทายสําหรับการส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารไทยไปตลาดสหภาพยุโรป.  เอกสารส าหรับคณะผูแ้ทนไทยประจ าสหภาพยโุรป.หนา้ 4-5. 
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กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลักการ HACCP โดยสหภาพยุโรปให้ความส าคัญว่า ระบบ 
HACCP เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารในการควบคุมอนัตราย       
ท่ีอาจเกิดกบัสินคา้อาหาร และเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความยดืหยุน่ท่ีสามารถปรับใชไ้ดต้ามสถานการณ์ 

อยา่งไรก็ดี แมว้า่สหภาพยโุรปไม่ไดบ้งัคบัการปรับใชร้ะบบ HACCP ในการผลิตขั้นปฐมภูมิ 
แต่ก็ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนการปรับใช้หลักการดังกล่าวให้มากท่ีสุด รวมทั้งใน  
ระดบัการผลิตขั้นปฐมภูมิดว้ย โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะศึกษาความเป็นไปไดท่ี้อาจพิจารณา
ทบทวนกฎระเบียบฉบบัน้ีให้ครอบคลุมการบงัคบัใช้ระบบ HACCP ในการผลิตขั้นปฐมภูมิดว้ย
ทั้ งน้ี คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกเอกสารมาเพื่อสร้างความกระจ่างเก่ียวกับการปรับใช ้         
ระบบ HACCP  ดงักล่าว22 

3.1.2.3 หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลมาตรฐาน และความปลอดภยัอาหารของสหภาพยโุรป 
หน่วยงานสนบัสนุนท่ีส าคญัของสหภาพยุโรปท่ีมีบทบาทโดยตรงในการบงัคบัใช้และ

ติดตามการประสานเพื่อใหมี้การน ากฎหมายท่ีเก่ียวกบัอาหารไปใชใ้นสหภาพยโุรป ไดแ้ก่ 
(1) กระทรวงสุขภาพและการคุม้ครองผูบ้ริโภค (Directorate – General on Health and 

Consumer Protection) กระทรวงสุขภาพและคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ “DG SANCO” มีพนัธกิจหลกั
ในการรักษามาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของผูบ้ริโภค การสาธารณสุขความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในระดบัมหภาคของสหภาพยโุรป ซ่ึงสามารถแบ่งลกัษณะของงานได้
เป็น 3 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

- งานดา้นการคุม้ครองความแลอดภยัและสุขภาพของผูบ้ริโภค 
- งานดา้นการคุม้ครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภค 
- งานดา้นการสาธารณสุข 
ส่วนงานในด้านการคุม้ครองความปลอดภยัและสุขภาพของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การเสนอ

และติดตามการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัปศุสัตว ์อาหารสัตว ์สุขภาพสัตว ์สวสัดิภาพสัตว ์สุขภาพพืช 
สุขอนามยัตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ตั้งแต่ขั้นวตัถุดิบ กรรมวิธีการผลิตการบรรจุหีบห่อ 
และการขนส่ง ทั้งในและนอกสหภาพยุโรป รวมถึงการประเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑ์อาหาร   
ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค และท่ีส าคญัการใช้มาตรการต่าง ๆ ไปใช้เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิด   
แก่ผูบ้ริโภค  

ส าหรับงานดา้นความปลอดภยัของอาหาร สุขภาพสัตว์ สวสัดิภาพสัตวแ์ละสุขภาพพืช
นั้น มีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

                                                           
22 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 6. 
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- เพื่อเป็นการประกนัว่าภายในสหภาพยุโรปมีความปลอดภยัของอาหาร สุขภาพสัตว ์
สวสัดิภาพสัตวแ์ละสุขภาพพืชในระดบัท่ีสูง ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารและ      
มีการตรวจติดตามท่ีพอเพียงท าให้มัน่ใจไดว้่า การด าเนินงานในตลาดภายในสหภาพยุโยปนั้นมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อเป็นการประกนัว่าระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินการปฏิบติั 
ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป ด้านความปลอดภยัและคุณภาพของอาหาร ด้านสหภาพยุโรป และ     
ในประเทศท่ีสามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกมายงัสหภาพยโุรป 

- เพื่อบริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัประเทศท่ีสามและองคก์รระหวา่งประเทศ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยัของอาหาร สุขภาพสัตว ์สวสัดิภาพสัตวโ์ภชนาการของสัตว์
และสุขภาพพืช 

- เพื่อบริหารความสัมพนัธ์กบัองค์กรความปลอดภยัของอาหารแห่งสหภาพยุโรป และ   
ท าใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ การบริหารความเส่ียงนั้นอยูบ่นพื้นฐานทางวทิยาศาสต ์

(2) ส านกังานอาหารและอนามยัสัตว ์(Food and Veterinary Office: FVO) 
ส านกังานอาหารและอนามยัสัตวอ์ยูใ่นสังกดักระทรวงเกษตรและการประมง ภายใตช่ื้อ

ส านกังานประชาคมเพื่อการตรวจสอบและควบคุมสุขอนามยัสัตวแ์ละสุขอนามยัพืช (Community 
Office for Veterinary and Phytosanitary Inspection and Control) ภายหลังมีการโอนหน่วยงาน       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นความปลอดภยัของอาหารทั้งหมดมารวมกนัและจดัตั้งข้ึนเป็นส านกังานอาหาร
และอนามัยสัตว์ในสังกัดกระทรวงสุขภาพและการคุ้มครองผูบ้ริโภค ซ่ึงการด าเนินงานของ
ส านกังานอาหารและอนามยัสัตวน์ั้นเป็นไปอย่างอิสระ (Independence) โปร่งใส (Transparency) และ
ดีเยีย่ม (Excellence) โดยส านกังานอาหารและอนามยัสัตวมี์หนา้ท่ีรับผดิชอบหลกั  ดงัน้ี 

- การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรป ท่ีเก่ียวกับสุขอนามัยสัตว ์
สุขอนามยัพืชและสุขอนามยัอาหาร เพื่อรักษาความมัน่ใจของผูบ้ริโภคในสหภาพยุโรปให้อาหาร   
ท่ีบริโภคนั้นมีความปลอดภยั โดยส านกังานอาหารและอนามยัสัตวจ์ะมีหน้าท่ีท าการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในสถานประกอบการ เช่น ท่าเรือประมงทะเล โรงงานผลิตหรือแปรรูปอาหารการ
บรรจุหีบห่อ การขนส่งห้องแช่แข็ง ฯลฯ เพื่อตรวจสอบว่ากฎหมายสุขอนามยัและความปลอดภยั
ของอาหารถูกปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่อาหาร  ทั้ งน้ี หากเป็นอาหารท่ีน าเขา้จาก
ประเทศนอกสหภาพยโุรปส านกังานอาหารและอนามยัสัตวจ์ะตอ้งด าเนินการตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ 
อาหารน าเขา้ดงักล่าวมีมาตรฐานสุขอนามยัและความปลอดภยัไม่ต ่ากวา่มาตรฐานของสหภาพยุโรป 
หลงัจากนั้นจะน าเสนอค าวินิจฉัยและขอ้เสนอแนะให้แก่องค์กรของรัฐสมาชิกและองค์กรของ



100 

สหภาพยุโรปท่ีดูแลในเร่ืองอาหารและการน าเขา้อาหารจากประเทศนอกสหภาพยุโรป รวมทั้ง
น าเสนอต่อประชาชนทัว่ไป 

- การควบคุมตรวจสอบสุขอนามยัและความปลอดภยัของอาหาร 
(3) องคก์ารความปลอดภยัของอาหารแห่งยโุรป (European Food Safety Authority)                 
องค์การความปลอดภยัอาหารแห่งยุโรปเป็นองคก์รท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการประเมินความเส่ียง 

รวบรวมขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ตรวจและประเมินเอกสารท่ีผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอาหารไดเ้สนอ
ขออนุญาตในระดบัสหภาพ การช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน การให้ค  าแนะน าทางวิทยาศาสตร์     
ท่ีเป็นอิสระแก่คณะกรรมาธิการในกรณีท่ีเกิดวิกฤติการณ์อาหาร และมีหน้าท่ีส่ือสารโดยตรง        
กบัประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ในเร่ือข้อมูลท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารตลอดจน     
การติดตามและประเมินองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ ท่ีอาจกระทบต่อ          
ความปลอดภยัของอาหาร โดยคณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและรัฐสภายุโรป    
มีหนา้ท่ีในการจดัการกบัความเส่ียงนั้น  ทั้งน้ี ขอบเขตของงานท่ีองคก์ารความปลอดภยัของอาหาร
แห่งยุโรปรับผิดชอบ จะครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตและการจ าหน่ายอาหาร นับตั้งแต่      
การผลิตอาหารสัตวไ์ปจนถึงการกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค 

องคก์ารความปลอดภยัของอาหารแห่งยุโรปนั้น มีสถานะเป็นนิติบุคคลท่ีมีการด าเนินงาน
เป็นไปแบบอิสระ  ซ่ึงโครงสร้างภายในแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี  

1) คณะกรรมการบริหาร (The Management Board) คณะกรรมการบริหารท าหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานบริหารสูงสุดขององค์การ ประกอบดว้ยกรรมการ ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งของคณะมนตรี
แห่งสหภาพยุโรปอาหารหลงัจากการปรึกษาหารือกบัสภาพยุโรป ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการหน่ึงคน     
ท่ีเป็นผูแ้ทนของคณะกรรมาธิการยุโรป และตอ้งมีกรรมการอย่างน้อย 4 คน ท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานในหน่วยงานเป็นผู ้ท  าหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของผู ้บริโภคและกลุ่มผลประโยชน์              
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ผูอ้  านวยการ (The Executive Director) ผูอ้  านวยการองคก์ารความปลอดภยัของอาหาร
แห่งสหภาพยุโรปแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร ผูอ้  านวยการมีหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปของ
องคก์าร และรับผดิชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร 

3) หน่วยงานท่ีปรึกษา (The Advisory Forum) หน่วยงานท่ีปรึกษาเป็นหน่วยงานท่ี
ประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยงานรัฐสมาชิก ซ่ึงเป็นผูท่ี้รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองความปลอดภยั
ของอาหาร รัฐละหน่ึงคน ซ่ึงหน่วยงานท่ีปรึกษาจะอ านวยการและเป็นคนกลางในการส่ือสาร
ระหวา่งรัฐสมาชิกกบัองคก์ร 
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4) คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และคณะผูเ้ช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ (The Scientific 
Committee and Scientific Panel) คณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์
เป็นคณะท่ีท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหาร 

5) หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
นอกเหนือจากหน่วยงานหลกัของสหภาพยุโรปตามสนธิสัญญาประชาคมยุโรปก าหนด

แล้วยงัมีหน่วยงานท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการวางนโยบาย การให้ค  าแนะน าและผลกัดนัให้มี    
การบงัคบัใชม้าตรฐานดา้นความปลอดภยัของอาหารของสหภาพยโุรป  ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม (The Economic and Social Committee) 
2) คณะกรรมการภูมิภาค (The Committee of The Regions)  
ซ่ึงทั้ งสององค์กรท าหน้าท่ีเป็นองค์กรท่ีให้ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมาธิการยุโรป และ   

คณะมนตรีแห่งสหภาพยโุรปในกระบวนการตดัสินใจใหมี้การตรากฎหมาย23 

3.2 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมผลติภัณฑ์อาหารทีไ่ม่ปลอดภัยในท้องตลาด 
ในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวข้องกับอาหารโดยตรง คือ พระราชบญัญติัอาหาร  
พ.ศ. 2522 โดยมีกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการภายใต้พระราชบญัญติัดงักล่าว ท่ีรับผิดชอบดูแล
กระบวนการผลิตและการน าเขา้อาหาร เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  
ถูกน ามาบงัคบัใช้อยู่จนถึงปัจจุบนั ในขณะท่ีเกิดอุบติัการณ์ความไม่ปลอดภยัของอาหารทัว่โลก    
ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมีการเปล่ียนแปลงระบบการจดัการความปลอดภยัอาหารอยา่งมากมาย 
เพื่อคุม้ครองและปกป้องสุขภาพของประชากรภายในประเทศ ในขณะเดียวกนัก็กลายเป็นเคร่ืองกีดกนั
ทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี แต่เป็นทางดา้นเทคนิค ประเทศไทยเองเป็นทั้งผูผ้ลิตอาหารรายใหญ่ของโลก 
ท่ีมีทั้ งการส่งออกและการน าเข้าอาหาร จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างระบบ            
ความปลอดภยัอาหารของประเทศ โดยเฉพาะระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภค เพื่อให้มีความรวดเร็ว 
ทดัเทียมกบัสากลและทนัต่อสถานการณ์โลก เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัของอาหาร
เกิดข้ึนบ่อยและกลายเป็นปัญหาท่ีสามารถลุกลามไปได้ทัว่โลก เน่ืองจากระบบโลกาภิวตัน์และ
ระบบการค้าเสรี จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมผลิตภณัฑ์อาหาร           
ท่ีไม่ปลอดภยัข้ึน 

 

                                                           
23

 ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 10.  หนา้ 9-17 – 9-25. 
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3.2.1 ความเป็นมาและความสําคัญของกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมอาหารหรือกฎหมายว่าดว้ยอาหารของประเทศไทยนั้นได้

เร่ิมตั้ งแต่ พ.ศ. 2470  ทั้ งน้ี เพื่อคุ้มครองสวสัดิภาพ ความปลอดภยั และป้องกันการเอาเปรียบ         
ต่อผูบ้ริโภค แต่ในระยะแรกประชาชนไม่ไดใ้ห้ความส าคญัเท่าไรนกั  ดงันั้น การควบคุมความปลอดภยั
ดา้นอาหารจึงไม่มีผลในทางปฏิบติั โดยกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาหารฉบบัแรกของประเทศไทย 
คือ พระราชบัญญัติหางนม พ.ศ. 2470 ท่ีมีบทบัญญัติในเร่ืองการห้ามน าหางนมผงเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร ต่อมาไดป้รับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมและทนัสมยัยิ่งข้ึน โดยการตรากฎหมายเก่ียวกบั
การควบคุมคุณภาพอาหารและกฎกระทรวง ท่ีเรียกวา่ พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2484 
โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2484 ซ่ึงในขณะนั้นยงัไม่มีกระทรวง
สาธารณสุข กฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัหลายปี เน่ืองจากเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท าให้การพฒันา
ดา้นกฎหมายเก่ียวกบัอาหารหยุดชะงกัไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง โดยตลอดระยะเวลา 23 ปี ท่ีกฎหมาย
ฉบบัน้ีใช้บงัคบันั้น ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดมาตรฐานอาหาร เพียง 6 ฉบบั   
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพียง 1 ฉบบั จะเห็นว่าการพฒันาทางด้านกฎหมายอาหารเป็นไป     
ช้ามาก ต่อมาพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507 ออกมายกเลิกพระราชบญัญติั
ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2484 โดยก าหนดอาหารท่ีควบคุมและก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของอาหารได้อย่างกวา้งขวางในการควบคุมคุณภาพอาหาร ท าให้เกิดผลดีต่อผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต      
และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของผูบ้ริโภค24 
 ตามพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507 นั้น มีการก าหนดค าจ ากดัความ
ของค าต่าง ๆ เช่น อาหาร อาหารท่ีควบคุม ฉลาก ผลิตหรือจ าหน่าย เป็นตน้ ก าหนดอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี รวมทั้งรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และ         
มีการก าหนดเก่ียวกับวิธีการขออนุญาตและเง่ือนไขในการปฏิบัติของผูรั้บอนุญาตผลิต หรือ     
น าเข้าอาหารท่ีควบคุมเข้ามาในราชอาณาจักร อีกทั้ งก าหนดลักษณะอาหารท่ีไม่บริสุทธ์ิ           
อาหารปลอม ตลอดจนควบคุมการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร25 
 ววิฒันาการทางดา้นวชิาการเก่ียวกบัอาหารไดเ้จริญกา้วหนา้มากข้ึน ท าให้พระราชบญัญติั
ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507 ไม่อาจพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค          
ตามเจตนารมณ์ และไม่เหมาะสมในการปฏิบติัตามสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นต้นมา ช่ือของ

                                                           
24 อนุกลู พลศิริ.  (2547).  การควบคุมคุณภาพอาหาร Food Quality Control.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั
รามค าแหง.  หนา้ 5. 
25 พฒัน์ สุจ านงค.์  (2532).  กฎหมายควบคุมอาหารและมตรฐานอาหาร (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.   พร้ินติ้ง 
เฮา้ส์.  หนา้ 22. 
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พระราชบญัญติัก็มีขอบเขตแคบเกินไป เพราะมิไดค้วบคุมเฉพาะคุณภาพอาหารเท่านั้น แต่ควบคุม
ถึงองคป์ระกอบอ่ืนของอาหารดว้ย เช่น ภาชนะบรรจุ ฉลาก เป็นตน้ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมี้
การปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมบางบทมาตราในพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507 
โดยมีการร่างพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงประกาศใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2522        
ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั26 

หลักการควบคุมอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 นั้ น โดยมีเหตุผลใน         
การประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบับน้ีก็เพื่อให้มีบทบญัญติัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั     
และสามารถคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภคให้รัดกุมเพียงพอ บทบญัญติัและหลกัการควบคุม
มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหลายประการ เป็นต้นว่า ช่ือของพระราชบัญญัติได้แก้ไขเป็น
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เพราะการควบคุมอาหารนั้นมิไดค้วบคุมเฉพาะคุณภาพอาหาร
เท่านั้นมีการควบคุมในองค์ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การใช้ภาชนะบรรจุ การแสดงฉลาก 
การโฆษณา การขยายขอบข่ายค าว่า อาหาร และเพิ่มนิยามของค าท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้รัดกุมและ
เหมาะสมในทางปฏิบัติยิ่ ง ข้ึน  ตลอดจนเพิ่มข้อยกเว้นกรณีอาหารส่งออกไปจ าหน่าย                   
นอกราชอาณาจกัรให้สามารถผลิตอาหารควบคุมเฉพาะได้ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือ
มาตรฐานระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออก 

สาระส าคญัในพระราชบญัญติัอาหารน้ี มีความมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีจะควบคุมคุณภาพ  
ของอาหาร โดยมุ่งคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ซ่ึงวิธีการในการควบคุมจะเน้นไปท่ีเร่ืองของ      
การขออนุญาต การตรวจสอบ การข้ึนทะเบียน รวมทั้งในเร่ืองของการโฆษณาเก่ียวกบัอาหารดว้ย 

โดยในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ าหนดนิยามของค าวา่ “อาหาร” วา่หมายความถึง ของกิน
หรือเคร่ืองค ้าจุนชีวติ ไดแ้ก่ 

(1) วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าดว้ยวิธีใด ๆ แต่ไม่รวมถึง
ยา วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโ้ทษ 

(2) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึง     
วตัถุเจือปนอาหาร สีและเคร่ืองปรุงแต่งกล่ิน รส27 

                                                           
26 พรทิพย ์ค าพอ.  (2544).  กฎหมายสาธารณสุขพระราชบัญญัติอาหาร (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร      
การพิมพ ์เสาชิงชา้.  หนา้ 44-46. 
27 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 
 “อาหาร” หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวติ ไดแ้ก่  

ฯลฯ               ฯลฯ 
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และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมอาหาร ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการก าหนดอาหารควบคุมเฉพาะ ก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหาร ทั้งท่ีเป็นอาหารควบคุมเฉพาะหรือท่ีมิใช่อาหารควบคุมเฉพาะ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเข้าเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่าย นอกจากน้ี          
ยงัรวมถึงการเขา้ไปก าหนดเก่ียวกบัอตัราส่วนของวตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมอาหาร การใชว้ตัถุเจือปน
ในอาหาร มาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหาร การผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ตลอดจนหลกัเกณฑ์
และวธีิการโฆษณาในฉลากดว้ย 

นอกจากน้ี มีการก าหนด “คณะกรรมการอาหาร” ข้ึนมาคณะหน่ึง ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ โดยในส่วนของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอยา่งนอ้ยจะตอ้งมี
ผู ้แทนของผู ้ประกอบธุรกิจเ ก่ียวกับการผลิต น า เข้าหรือจ าหน่ายอาหารเข้าร่วมด้วย โดย
คณะกรรมการอาหารมีอ านาจหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีหรือผูอ้นุญาตแลว้แต่กรณี 
ทั้งในเร่ืองการออกประกาศ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การเพิกถอนทะเบียนต ารับอาหาร การปฏิบติัการ
เก่ียวกับอาหารท่ีไม่บริสุทธ์ิ รวมถึงการพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตด้วย และใน       
การปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือเรียกบุคคลมาให้
ถอ้ยค า และใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ก าหนดให้ผูท่ี้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย
หรือผูท่ี้น าเข้าซ่ึงอาหารเพื่อจ าหน่าย จะต้องได้รับใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต แต่ไม่ใช้บงัคบักับ       
การผลิตอาหารหรือน าเขา้อาหารเฉพาะคราว ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเฉพาะคราวหรือเพื่อเป็นตวัอยา่ง
ส าหรับการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาสั่งซ้ือ 

ใบอนุญาตท่ีออกให้น้ีคุม้กนัไปถึงลูกจา้งหรือตวัแทนของผูรั้บอนุญาตดว้ย และให้ถือว่า
การกระท าของลูกจา้งหรือตวัแทนเป็นการกระท าของผูรั้บอนุญาตดว้ย เวน้แต่ผูรั้บอนุญาตจะพิสูจน์
ได้ว่าการกระท าดงักล่าวเป็นการสุดวิสัยท่ีตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ นอกจากน้ียงัก าหนดเร่ือง   
อายุของใบอนุญาตวา่ให้ใชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีสาม นบัแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต ถา้จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาตก็ต้องยื่นค าขอก่อนท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ ส่วนในกรณีท่ีผูอ้นุญาตไม่ออก
ใบอนุญาตใหห้รือไม่ใหต่้ออายใุบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ยา้ยสถานท่ีผลิต น าเขา้หรือเก็บอาหาร 
ก็สามารถอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อรัฐมนตรีไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด และให้ค  าวินิจฉยัของรัฐมนตรี
เป็นท่ีสุด 

ส่วนเร่ืองหน้าท่ีของผูรั้บอนุญาตเก่ียวกบัอาหาร ได้ก าหนดห้ามมิให้ผูรั้บอนุญาตผลิต 
น าเขา้หรือเก็บอาหารนอกสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตและห้ามยา้ยสถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเขา้
หรือสถานท่ีเก็บอาหารเวน้แต่จะได้รับอนุญาตก่อน ถ้าใบอนุญาตหรือใบส าคญัการข้ึนทะเบียน
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ต ารับอาหารไดสู้ญหายหรือถูกท าลาย ผูรั้บอนุญาตตอ้งแจง้ต่อผูอ้นุญาตเพื่อขอรับใบแทนภายในเวลา    
ท่ีก าหนดและผูรั้บอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ีน าเขา้ซ่ึงอาหารท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต นอกจากน้ีเพื่อประโยชน์ในการส่งออกและ      
มีความจ าเป็นจะอนุญาตเป็นการเฉพาะคราวให้ผูรั้บอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะได้ตาม
มาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหวา่งประเทศแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

การควบคุมอาหารนั้น ไดก้ าหนดห้ามมิให้บุคคลใดผลิต น าเขา้เพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่าย
ซ่ึงอาหารไม่บริสุทธ์ิ อาหารปลอม อาหารท่ีผิดมาตรฐานหรืออาหารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยได้
ก าหนดลกัษณะของอาหารประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

- อาหารไม่บริสุทธ์ิ ไดแ้ก่ อาหารท่ีมีส่ิงท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพเจือปน หรือ
มีวตัถุเคมีเจือปนอนัอาจเป็นเหตุให้คุณภาพของอาหารลดลง หรืออาหารท่ีผลิต บรรจุหรือเก็บรักษาไว้
ไม่ถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งอาหารท่ีผลิตจากสัตวท่ี์เป็นโรคอนัอาจติดต่อถึงคนได ้และอาหารท่ีมีภาชนะ
บรรจุประกอบดว้ยวตัถุท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ ตามมาตรา 2628 แห่งพระราชบญัญติัอาหาร 
พ.ศ. 2522 

- อาหารปลอม ไดแ้ก่ อาหารท่ีไดส้ับเปล่ียนใชว้ตัถุอ่ืนแทนบางส่วนหรือผลิตข้ึน
เทียมอาหารอย่างหน่ึงอย่างใดและจ าหน่ายเป็นอาหารแทอ้ย่างนั้น หรือวตัถุหรืออาหารท่ีผลิตข้ึน
เทียมอาหารอย่างหน่ึงอย่างใดและจ าหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้ น หรืออาหารท่ีได้ผสมหรือ        
ปรุงแต่งด้วยวิธีใด ๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความช ารุดบกพร่องหรือความด้อยคุณภาพ    
ของอาหารนั้น หรืออาหารท่ีมีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูซ้ื้อให้เข้าใจผิดในเร่ืองคุณภาพ 
ปริมาณ ประโยชน์หรือลักษณะพิเศษอย่างอ่ืน หรือในเร่ืองสถานท่ีและประเทศท่ีผลิต รวมทั้ง
อาหารท่ีผลิตไม่ถูกตอ้งตามคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด จนท าให้เกิดโทษ
หรืออนัตราย ตามมาตรา 2729 แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

- อาหารผิดมาตรฐาน ได้แก่ อาหารท่ีไม่ถูกต้องตามคุณภาพ หรือมาตรฐาน           
ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดแต่ไม่ถึงขนาดเป็นอาหารปลอม ตามมาตรา 2830 แห่งพระราชบญัญติัอาหาร 
พ.ศ. 2522 

                                                           
28 มาตรา 26 อาหารท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปน้ีใหถื้อวา่เป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ 
      ฯลฯ               ฯลฯ 
29 มาตรา 27 อาหารท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปน้ีใหถื้อวา่เป็นอาหารปลอม 
      ฯลฯ               ฯลฯ 
30 มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐานได้แก่อาหารท่ีไม่ถูกตอ้งตามคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ตามมาตรา 6(2) หรือ (3) แต่ไม่ถึงขนาดดงัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 27(5) 
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- อาหารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีก าหนด ได้แก่ อาหารท่ีไม่ปลอดภยัในการบริโภค หรือ      
มีสรรพคุณไม่เป็นท่ีเช่ือถือหรือมีคุณค่าต่อร่างกายในระดบัท่ีไม่เหมาะสม ตามมาตรา 2931 แห่ง
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
มีอ านาจท่ีส าคญั เช่น ออกค าสั่งให้ผูรั้บอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซ่ึงอาหาร ดัดแปลงหรือแก้ไข
สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร สั่งงดผลิตหรืองดน าเขา้ซ่ึงอาหารท่ีผลิตโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
หรืออาหารท่ีไม่ควรแก่การบริโภค ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบกรณี        
ท่ีเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิหรืออาหารปลอมหรือผิดมาตรฐานหรือน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชน 

การข้ึนทะเบียนและการโฆษณาเก่ียวกบัอาหาร ก าหนดให้ผูรั้บอนุญาตท่ีจะผลิตหรือ
น าเขา้ซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะจะตอ้งมาขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหารต่อผูรั้บอนุญาตก่อน เม่ือไดรั้บ
ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนแล้ว จึงจะผลิตหรือน าเข้าได้ และผูรั้บอนุญาตต้องผลิตหรือน าเข้า           
ซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะให้ตรงตามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนต ารับอาหาร การแกไ้ขรายการทะเบียนต ารับอาหาร
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน และใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารให้ใช้ได้ตลอดไป              
เว ้นแต่กรณีท่ีถูกสั่งเพิกถอน และในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารหรือ             
เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ผูอ้นุญาตมีอ านาจสั่งแกไ้ขต ารับอาหารท่ีไดข้ึ้นทะเบียน  
ไวแ้ลว้ตามท่ีเห็นสมควรหรือตามความจ าเป็น 

ในกรณีท่ีพบว่าอาหารท่ีได้ข้ึนทะเบียนต ารับอาหารไวแ้ลว้แต่อาหารนั้นมีรายละเอียด    
ไม่ตรงตามต ารับอาหารท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวห้รือเป็นอาหารปลอมหรือไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและ
ไม่อาจแกไ้ขต ารับอาหารได ้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับอาหารนั้นได ้และก าหนด
ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอนัเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้หลงเช่ือโดย  
ไม่สมควร หากจะโฆษณาอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือทางหนงัสือพิมพห์รือ
ดว้ยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการคา้จะตอ้งให้ผูอ้นุญาตตรวจพิจารณาก่อนจึงจะโฆษณาได้
และผูอ้นุญาตมีอ านาจสั่งเป็นหนงัสือให้แจง้การโฆษณาอาหารท่ีเห็นวา่เป็นการฝ่าฝืนกรณีดงักล่าว
หรือให้ระงบัการผลิต การน าเขา้ การจ าหน่ายหรือการโฆษณาอาหารท่ีไม่มีคุณประโยชน์หรือ
คุณภาพตามท่ีโฆษณา 

เม่ือปรากฏว่าผูรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือปรากฏว่าอาหารท่ีผลิต  
โดยผูรั้บอนุญาตเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ อาหารปลอม อาหารท่ีผิดมาตรฐานหรือเป็นอาหารท่ีน่าจะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือต่ออนามัยของประชาชน ผู ้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
                                                           
31 มาตรา 29 อาหารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นอาหารตามมาตรา 25(4) 
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คณะกรรมการมีอ านาจสั่งพกัใช้ใบอนุญาตได ้หรือในกรณีท่ีมีการฟ้องร้องต่อศาล คณะกรรมการ
จะสั่งพกัใชใ้บอนุญาตระหว่างรอค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดก็ได ้และหากศาลไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ว่าผูรั้บอนุญาตได้กระท าผิดจริง ผูอ้นุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผูรั้บอนุญาตซ่ึงถูกพกั     
ใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในเวลาท่ีก าหนดและ            
ค  าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัไดมี้การก าหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผูก้ระท าการฝ่าฝืนกรณีต่าง ๆ ตาม  
ท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหก้ารด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด32 

3.2.2 หลกัการและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผลติภัณฑ์อาหารของประเทศไทย 
การท่ีรัฐจะใชอ้ านาจในการด าเนินควบคุมอาหารให้ปลอดภยัและมีคุณภาพต่อผูบ้ริโภคนั้น 

จะต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายท่ีบัญญัติให้อ านาจไว้ โดยกฎหมายท่ีส าคัญท่ีเก่ียวกับ           
การควบคุมอาหาร คือ พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ท่ีมีการควบคุมอาหารก่อนน าอาหารออก 
สู่ตลาด (Pre – Marketing Control) และการควบคุมหลงัน าอาหารออกสู่ทอ้งตลาด (Post – Marketing 
Control)  กล่าวคือ 

1. การควบคุมอาหารก่อนน าอาหารออกสู่ตลาด (Pre – Marketing Control) 
การควบคุมอาหารก่อนน าอาหารออกสู่ทอ้งตลาดเป็นการพิจารณาก่อนด าเนินการผลิต

หรือน าเขา้ นับตั้งแต่การขออนุญาตผลิตอาหาร การตรวจสอบโรงงานท่ีผลิต หรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
ตลอดจนพิจารณาค าขอข้ึนทะเบียนอาหาร การพิจารณาการขออนุญาตใชฉ้ลากและการโฆษณาอาหาร33 
ซ่ึงเป็นการควบคุมสถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเขา้ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารก่อนออกสู่ผูบ้ริโภคโดยให ้ 
มีการขออนุญาต ควบคุมในเร่ืองส่วนประกอบ โดยก าหนดให้มีการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร        
การแสดงฉลากอาหาร สถานท่ีน าเขา้หรือสถานท่ีจ าหน่ายก่อนถึงมือผูบ้ริโภค ซ่ึงการควบคุม      
การผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อาจแบ่งได้ 2 ประการคือ         
การควบคุมสถานท่ีผลิตอาหารและการควบคุมอาหารท่ีผลิตเพื่อการส่งออก 

(1) การควบคุมสถานท่ีผลิตอาหาร 
ในทางกฎหมายจะมีวิธีการควบคุมแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัสถานท่ีประกอบการเหล่านั้น    

เขา้ข่ายเป็นโรงงานหรือไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงาน ทั้งน้ี เน่ืองจากมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัอาหาร 

                                                           
32 พงษพ์ิลยั  วรรณราช.  (2547).  สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522.  ศูนยข์อ้มูลกฎหมาย
กลาง ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
33 อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร.  (2550).  สุขภิบาลโรงงานอาหาร. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัศิลปากร.  หนา้ 2. 
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พ.ศ. 2522 ท่ีหลกัการวา่ ผูใ้ดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง34 

กรณีสถานท่ีผลิตท่ีเขา้ข่ายเป็นโรงงาน ผูใ้ดก็ตามหากประสงคจ์ะผลิตอาหารทุกประเภท
ไม่วา่จะเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ให้เป็นอาหารท่ีต้องมีฉลาก หรืออาหารทั่วไป ท่ีมีสถานท่ีผลิตท่ีเข้าข่ายเป็นโรงงานและ                
จะผลิตอาหารดังกล่าวเหล่านั้นเพื่อจ าหน่าย จะตอ้งยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร เม่ือได้รับ
อนุญาตก็จะได้รับใบอนุญาตก็จะได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามแบบ อ.2 ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ใน พ.ศ.2522 

หลงัจากไดรั้บใบอนุญาตผลิตอาหารแลว้ หากประสงค์จะผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายจะท า
ได้นั้ นย่อมข้ึนอยู่กับว่าจะผลิตอาหารประเภทใดเพื่อจ าหน่าย หากเป็นการผลิตอาหารทั่วไป           
เพื่อจ าหน่ายย่อมสามารถผลิตไดท้นัที แต่ตอ้งแสดงฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี 194) พ.ศ. 2543 เร่ืองฉลาก แต่หากประสงค์จะผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารท่ีก าหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารท่ีก าหนดให้เป็นอาหารท่ีต้องมีฉลากจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดงักล่าว รวมตลอดถึง
หลกัเกณฑอ่ื์นท่ีออกตามกฎหมายดว้ย 

กรณีสถานท่ีผลิตท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงาน หากประสงคจ์ะผลิตอาหารทัว่ไปเพื่อจ าหน่าย
ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารสามารถผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายไดท้นัทีเพียงแต่การแสดงฉลาก
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 194) พ.ศ. 2543 เร่ืองฉลาก
ก าหนดไว ้เช่น ตอ้งแสดงฉลากท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยขอ้ความในฉลาก
จะต้องไม่ท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคญัของอาหารนั้น เป็นต้น แต่ถ้าหากเป็นการผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะ อาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารท่ีก าหนดให้เป็นอาหารท่ีตอ้ง      
มีฉลาก จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดวา่ดว้ยเร่ืองอาหารนั้น ๆ หรือให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย
ดว้ย 

(2) การควบคุมอาหารท่ีผลิตเพื่อจ าหน่ายและส่งออก 
การผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายโดยท าการผลิตในสถานท่ีท่ีเขา้ข่ายเป็นโรงงานหรือไม่เขา้ข่าย

เป็นโรงงานตามกฎหมายก็ตาม อาหารท่ีผลิตเพื่อจ าหน่ายจะถูกควบคุมตามพระราชบญัญติัอาหาร 
พ.ศ. 2522 ทั้งส้ิน ซ่ึงมาตรการควบคุมตามกฎหมายจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของอาหารท่ีผลิต
เพื่อจ าหน่าย ซ่ึงสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ประเภท  ดงัน้ี 
                                                           
34 มาตรา 14 บญัญติัวา่ ห้ามมิให้ผูใ้ดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่าย เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต    
การขออนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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1) อาหารควบคุมเฉพาะหมายความว่าอาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
ให้เป็นเป็นอาหารท่ีอยู่ในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน ปัจจุบนัได้มีการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอาหารควบคุมเฉพาะ 17 ชนิด  ดงันั้น ผูรั้บอนุญาตผลิตอาหารผูใ้ดจะ
ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะเพื่อจ าหน่ายจะตอ้งยื่นค าขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหารท่ีจะผลิตเสียก่อน
และเม่ือไดรั้บใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารชนิดนั้น ๆ จึงจะมีการผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ
เพื่อจ าหน่ายไดต้ามหลกัการของมาตรา 3135 แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

2) อาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามกฎหมายมิไดใ้ห้ค  านิยามว่ามีความหมาย
อยา่งไร แต่หากพิจารณาจากความในมาตรา 6(3) ซ่ึงเป็นบทบญัญติัให้อ านาจรัฐมนตรีท่ีจะประกาศ 
“ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารท่ีมิใช่เป็นอาหารตาม (1) และจะก าหนดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเข้าเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย ด้วยหรือไม่ก็ได้”             
หากพิจารณาตามขอ้ความในบทบญัญติัดงักล่าวแลว้ อาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร
ท่ีไม่ใช่อาหารควบคุมเฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นอาหารท่ีอยู่ใน         
ความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานนั่นเอง ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับอาหารควบคุมเฉพาะมาก            
แต่อาหารทั้งสองประเภท จะมีวิธีการควบคุมทางกฎหมายแตกต่างกัน ท่ีเห็นได้ชัดคืออาหาร
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของมาตรา 31 ท่ีจะตอ้งข้ึนทะเบียนต าหรับอาหาร
เสียก่อนท่ีจะผลิตเพื่อจ าหน่าย โดยก่อนท่ีจะผลิตอาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเพื่อจ าหน่าย 
ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร 
ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2544 ขอ้ 7 ไดก้ าหนดให้ผูผ้ลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายตอ้งด าเนินการในแต่ละกรณี
ดงัต่อไปน้ีเสียก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตจึงจะผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายได ้ซ่ึงแบ่งเป็น 

(ก) กรณีสถานท่ีผลิตเขา้ข่ายโรงงาน 
- ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.3 พร้อมหลักฐานท่ีระบุไวใ้น สบ.3 

ส าหรับอาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ต้องส่งมอบฉลาก      
ให้ตรวจอนุมัติก่อนน าไปใช้ท่ีผลิตจากสถานท่ีผลิตท่ีเข้าข่ายเป็นโรงงาน ซ่ึงได้รับอนุญาตให ้           
ผลิตอาหาร หรือ 

- ยื่นจดทะเบียนรายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.5 ส าหรับอาหารท่ีก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานท่ีผลิต โดยสถานท่ีผลิตท่ีเขา้ข่ายเป็นโรงงาน ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหผ้ลิตอาหารแลว้ 

 

                                                           
35 มาตรา 31 ผูรั้บอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผูใ้ดจะผลิตหรือน าเขา้ซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะจะตอ้งน า
อาหารนั้นมาขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหารต่อผูอ้นุญาตเสียก่อน และเม่ือไดรั้บใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร
แลว้ จึงจะผลิตหรือน าเขา้ได ้
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(ข) กรณีสถานท่ีผลิตไม่เขา้ข่ายโรงงาน 
- ยืน่ค าร้องขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารตามแบบ สบ.1 พร้อมหลกัฐานท่ีระบุไวท้า้ยแบบ 

สบ.1 และยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.3 พร้อมหลกัฐานท่ีระบุไวท้า้ยแบบ สบ.3 
ส าหรับอาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ต้องส่งมอบฉลาก      
ใหต้รวจอนุมติัก่อนน าไปใชท่ี้ผลิตจากสถานท่ีผลิตท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงาน หรือ 

- ยื่นค าขอรับหมายเลขสถานท่ีผลิตอาหารตามแบบ สบ.1 และยื่นขอจดทะเ บียน
รายละเอียดของอาหารส าหรับอาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีผลิตโดยสถานท่ีผลิตไม่เขา้ข่าย
เป็นโรงงาน 

3) อาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารท่ีตอ้งมีฉลาก อาหารประเภทน้ีเป็นอาหาร      
ท่ีรัฐมนตรีประกาศโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 6(10) “ก าหนดประเภทและชนิดอาหารท่ีผลิต      
เพื่อจ าหน่าย น าเขา้เพื่อจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่าย ซ่ึงจะตอ้งมีฉลาก ขอ้ความในฉลาก เง่ือนไข และ
วธีิการแสดงฉลาก ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการโฆษณาในฉลาก” 

ก่อนท่ีจะผลิตอาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารท่ีตอ้งมีฉลากเพื่อจ าหน่าย ตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร      
ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2544 ขอ้ 7 ไดก้ าหนดผูผ้ลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย ตอ้งด าเนินการในแต่ละกรณี 
ดงัต่อไปน้ีเสียก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตจึงจะสามารถผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายได ้ในแต่ละกรณีดงัน้ี 

(ก) กรณีสถานท่ีผลิตเขา้ข่ายเป็นโรงงาน 
- ยืน่ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหารตามแบบ สบ.3 พร้อมหลกัฐานท่ีระบุไวใ้นแบบ สบ.3  
ส าหรับอาหารท่ีตอ้งมีฉลากท่ีรัฐมนตรีประกาศให้ตอ้งส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมติัก่อน

น าไปใชท่ี้ผลิตจากสถานท่ีเขา้ข่ายเป็นโรงงานซ่ึงไดรั้บอนุญาตผลิตอาหารแลว้ หรือ 
- ยื่นแจง้รายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.5 ส าหรับอาหารท่ีตอ้งมีฉลากท่ีผลิตจาก

สถานท่ีผลิตท่ีเขา้ข่ายเป็นโรงงาน ซ่ึงไดรั้บอนุญาตผลิตอาหารแลว้ 
(ข) กรณีสถานท่ีผลิตไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงาน 
- ยื่นค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารตามแบบ สบ.1 พร้อมหลกัฐานท่ีระบุไวท้า้ยแบบ 

สบ.1 และยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.3 พร้อมหลกัฐานท่ีระบุไวท้า้ยแบบ สบ.3 
ส าหรับอาหารท่ีตอ้งมีฉลากให้ตรวจอนุมติัก่อนน าไปใช้ท่ีผลิตจากสถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน หรือ 

- ยืน่ค าขอเลขสถานท่ีผลิตอาหารตามแบบ สบ.1 พร้อมหลกัฐานท่ีระบุไวท้า้ยแบบ สบ.1 
และยื่นแจง้รายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.5 ส าหรับอาหารท่ีตอ้งมีฉลากท่ีผลิตจากสถานท่ีผลิต     
ท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงาน 
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4) อาหารทัว่ไป เม่ือผูผ้ลิตอาหารไดด้ าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองสถานท่ีผลิตครบถว้นถูกตอ้ง
แล้วก็สามารถผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใช้ฉลาก หรือขอข้ึนทะเบียน            
ต ารับอาหาร แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ ผูผ้ลิตอาหารประเภทน้ีจะผลิตอาหารอยา่งไรก็ได ้เน่ืองจาก
มีขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เก่ียวกบัเร่ืองอาหารไม่บริสุทธ์ิ อาหารปลอม 
อาหารผิดมาตรฐานหรืออาหารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีก าหนด หรืออาหารท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ห้ามผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย หรือใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร หากผูใ้ดฝ่าฝืนย่อมตอ้งไดรั้บโทษ
ตามกฎหมาย36 

2. การควบคุมหลงัน าอาหารออกสู่ทอ้งตลาด (Post – Marketing Control) 
ในการควบคุมอาหารหลังน าอาหารออกสู่ท้องตลาดเป็นการติดตาม ตรวจสอบ               

การประกอบธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตามกฎหมายและตรวจสอบอาหารท่ีวางจ าหน่าย เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจวา่อาหารท่ีผลิต น าเขา้หรือจ าหน่ายมีความปลอดภยั มีคุณภาพมาตรฐาน และไม่มี
การหลอกหลวงผูบ้ริโภค โดยอาหารท่ีวางจ าหน่ายในท้องตลาด หรือตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ทัว่ประเทศนั้น ไม่วา่จะเป็นอาหารท่ีผลิต หรือน าเขา้จากสถานท่ีผลิต หรือ
น าเขา้จากสถานท่ีน าเขา้ท่ีผ่านกระบวนการควบคุมก่อนออกสู่ทอ้งตลาดมาแลว้ หรือเป็นอาหาร      
ท่ีผลิตหรือน าเขา้จากสถานท่ีท่ีไม่ตอ้งด าเนินกระบวนการตามกระบวนการควบคุมก่อนน าอาหาร
ออกสู่ทอ้งตลาดหรือไม่ก็ตาม เช่น ผูผ้ลิตท่ีมีสถานประกอบการไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงานซ่ึงสามารถ
ผลิตอาหารทัว่ไปออกจ าหน่ายไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมาย หรือกรณีน าเขา้อาหารทัว่ไป
ซ่ึงผู ้รับอนุญาตน าเข้าก็ไม่ต้องน าอาหารนั้ นมาข้ึนทะเบียนต ารับอาหารเพียงแต่ต้องปฏิบัติ           
ตามเง่ือนไขอ่ืน ท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเข้าจะตอ้งผลิตหรือน าเขา้อาหารให้เป็นไปตามคุณภาพหรือมาตรฐาน 
หรือขอ้ก าหนดอ่ืนตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ืองนั้น ๆ ก าหนด รวมตลอดถึง    
การแสดงขอ้ความในฉลากให้มีความถูกตอ้ง ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบัว่าอาหารดงักล่าวเป็นอาหารประเภท
หรือชนิดใด และอาหารเหล่านั้นจะตอ้งปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคด้วย ในขณะเดียวกนัผูจ้  าหน่ายใน
ระดับต่าง ๆ ท่ีจ  าหน่ายอาหารเหล่านั้น แม้ว่าตามพระราชบัญญติัอาหาร พ.ศ. 2522 จะมิได้มี
ขอ้ก าหนดให้ผูจ้  าหน่ายตอ้งขอใบอนุญาต ขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหารหรือขออนุญาตใชฉ้ลาก แต่    
ผูจ้  าหน่ายก็ตอ้งรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค หากน าอาหารท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมายมาจ าหน่าย  ดงันั้น 
ผูผ้ลิตหรือผู ้น าเข้าจะต้องผลิตหรือน าเข้าอาหารให้เป็นไปตามคุณภาพ หรือมาตรฐานหรือ
ขอ้ก าหนดอ่ืนตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารสุขก าหนดในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบัว่าอาหาร

                                                           
36

 ธนัยธ์มนต ์เพชรหวล.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 2.  หนา้ 39-41. 



112 

ดงักล่าวเป็นอาหารประเภทหรือชนิดใด และอาหารเหล่านั้นจะตอ้งมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค
ดว้ย หากน าอาหารท่ีไม่มีคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารท่ีไม่มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค อาหาร     
ท่ีไม่มีฉลากหรือฉลากไม่ถูกตอ้ง ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ และผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
 ส่วนการท่ีจะควบคุมการผลิตเพื่อจ าหน่าย การน าเขา้ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจกัร    
เพื่อจ าหน่าย การจ าหน่ายหรือการส่งออกเพื่อจ าหน่าย ให้ไดผ้ลและเพื่อให้เกิดผลดีในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค กฎหมายจึงไดก้ าหนดให้มีพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยเฉพาะคอยตรวจสอบ ติดตาม แนะน า
ป้องกนัและปราบปราม ซ่ึงตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 437 “พนกังานเจา้หน้าท่ี” 
หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี และในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้น มาตรา 34 ไดบ้ญัญติัใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ  ดงัน้ี 

1) เขา้ไปในสถานท่ีผลิตอาหาร สถานท่ีเก็บอาหาร สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีท า
การของผูผ้ลิต ผูเ้ก็บรักษา ผูจ้  าหน่าย รวมทั้งสถานท่ีท าการของผูน้ าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัร 
ซ่ึงอาหารในระหวา่งเวลาท าการเพื่อตรวจสอบความคุมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

2) ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าผดิตามพระราชบญัญติัน้ี อาจเขา้ไปในสถานท่ี
หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายดัอาหารและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุอาหาร และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาหารดงักล่าวได ้

3) น าอาหารในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ 
4) ยึดหรืออายดัอาหารหรือภาชนะบรรจุ ท่ีสงสัยวา่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ หรือ

ผดิอนามยัของประชาชนเพื่อตรวจพิสูจน์ 
5) ยดึหรืออายดัอาหารไม่บริสุทธ์ิ อาหาร หรือปลอมหรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ ภาชนะ

ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือผิดอนามัยของประชาชนหรือมีลักษณะไม่ถูกต้อง          
ตามคุณภาพ หรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6(6)38 

โดยมาตรการการด าเนินงานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
จะด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม แนะน า ป้องกนัและปราบปราม เพื่อให้อาหารมีความปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีภายในกรอบของอ านาจท่ีกฎหมายให้อ านาจ ซ่ึงก็
หมายความวา่เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งใชอ้  านาจให้เป็นไปตามวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งท่ีจะคุม้ครองประโยชน์

                                                           
37 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 
“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแตง่ตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
38 มาตรา 43 ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัน้ี 
         ฯลฯ               ฯลฯ 
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ของมหาชนหรือประโยชน์สาธารณะซ่ึงเป็นขอ้สันนิษฐานไวเ้ช่นนั้น และเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
พนกังานเจา้หน้าท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา จึงมีบทบญัญติัคุม้ครองสถานะของพนกังานเจา้หน้าท่ี
หากในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูใ้ด ต่อสู้หรือขดัขวาง ดูหม่ินหรือท าร้าย ยอ่มถือวา่
เป็นการท่ีจะตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็มีกฎหมายควบคุมการปฏิบติัหน้าท่ีของ
พนกังานเจา้หน้าท่ีไวด้ว้ย หากการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์ 
หรือเป็นการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัห้าท่ีโดยมิชอบ หากการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ก่อให้ เ กิดความเสียหายแก่ผู ้หน่ึงผู ้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต               
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูน้ั้นต้องได้รับโทษสถานหนักกว่าบุคคลท่ีไม่เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ทั้ งน้ี          
ก็เพื่อท่ีจะให้การปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นไปเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูบ้ริโภค
เป็นส่วนรวม 

การควบคุมหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด (Post-Marketing Control) เป็นการติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวงั (Monitoring) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ  ทั้งน้ี    
จะท าการตรวจสอบการประกอบธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมาย โดยมีพนักงานเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบ 3 ดา้น คือ 
 1) ดา้นสถานประกอบการ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรักษาคุณภาพของสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้
เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตและจ าหน่ายมีคุณภาพถูกตอ้งตามมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมอ ในกรณีท่ีตรวจ
พบการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง จะให้ค  าแนะน า ปรับปรุง แก้ไข หรือตกัเตือน หรือถึงขั้นด าเนินคดี    
ทางอาญากบัผูฝ่้าฝืนตามแต่กรณี 
 2) ดา้นผลิตภณัฑ ์ติดตามตรวจสอบในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ศุลกากร โรงงานผลิต ร้านจ าหน่าย 
และในทอ้งตลาดทัว่ไป โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานในผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  
 3) ดา้นการโฆษณา ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภณัฑต์ามส่ือต่าง ๆ วา่มีการโฆษณาภายใต้
กรอบแนวทางท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย     
ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายด าเนินการทางอาญาและทางบริหาร โดยการออกค าสั่งให้ระงับ         
การโฆษณาและด าเนินคดีทางอาญา 

3.2.3 หน่วยงานทีก่าํกบัดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย 
(1) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมมีภารกิจเก่ียวกบั

การปกป้องและคุม้ครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยผลิตภณัฑ์สุขภาพ
เหล่านั้นตอ้งมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยั มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอ้งดว้ย



114 

ขอ้มูลวิชาการท่ีมีหลกัฐานเช่ือถือไดแ้ละมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนไดบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพท่ีปลอดภยัและสมประโยชน์ โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

1) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร กฎหมายวา่ดว้ยยา กฎหมายวา่ดว้ยเคร่ืองส าอาง 
กฎหมายว่าดว้ยวตัถุอนัตราย กฎหมายว่าด้วยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าดว้ย    
ยาเสพติดใหโ้ทษ กฎหมายวา่ดว้ยเคร่ืองมือแพทย ์กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการใชส้ารระเหย และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)  พัฒนาระบบและกลไก  เพื่ อให้ มีการด า เ นินการบังคับใช้กฎหมาย ท่ีอยู่ ใน              
ความรับผดิชอบ 

3) เฝ้าระวงัก ากบัและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์สถานประกอบการ และ
การโฆษณา รวมทั้งผลอนัไม่พึงประสงค์ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวงัขอ้มูล
ข่าวสารดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) ส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ          
ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั และคุม้ค่า รวมทั้งเพื่อใหผู้บ้ริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิ
ของตนได ้

6) พฒันาและส่งเสริมการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยการ     
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ เ ป็นอ านาจหน้า ท่ีของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย39 

จากอ านาจหน้าท่ีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดด้ าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายจ านวน 8 ฉบบั และอนุสัญญาและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ อีกจ านวน        
4 ฉบบั ไดแ้ก่  

- พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.  2510 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2518) ฉบับท่ี 3         

(พ.ศ.2522) ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2530) 
- พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 

                                                           
39 วินยั สุขศรี.  (2557).  ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2535.   
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย.์  หนา้  106-107.  
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- พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 253 
- พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 

(พ.ศ. 2528) ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2535) และฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2543) 
- พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2528) 

ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2530) และฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2543) 
- พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. 2531 
- พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2     

(พ.ศ. 2543)  
อนุสัญญาและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่  
- The Single Convention on Narcotic Drug 1961  
- The Convention on Psychotropic Substance 1971 
- The International Code of Marketing of Breast-milk Substitute 1981  
- The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances 1988 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการ

ภายใตก้ฎหมายทั้งแปดฉบบัน้ี คณะกรรมการดงักล่าว ไดแ้ก่ คณะกรรมการอาหาร, คณะกรรมการยา, 
คณะกรรมการเคร่ืองส าอาง, คณะกรรมการวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท, คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ, คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย์ และคณะกรรมการป้องกันการใช ้       
สารระเหย นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียงัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อก าหนดนโยบายสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านยา อาหารและเคมีว ัตถุ  เป็นกลไกประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
คณะกรรมการดงักล่าว ไดแ้ก่ คณะกรรมการแห่งชาติทางดา้นยา คณะกรรมการแห่งชาติดา้นอาหาร 
คณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยความปลอดภยัทางดา้นเคมีวตัถุ    

นอกจากน้ี ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ยงัมีส านกัอาหารท่ีมีบทบาทส าคญัใน
ดา้นการคุม้ครองสุขภาพผูบ้ริโภคจากอนัตรายในอาหาร มีอ านาจหนา้ท่ีในดา้นการควบคุมอาหาร
ก่อนออกสู่ตลาด และการควบคุมอาหารหลงัออกสู่ตลาด ครอบคลุมการพิจารณาอนุญาตสถานท่ี
ผลิตอาหาร สถานท่ีน าเขา้อาหาร การข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร กฎระเบียบเก่ียวกบัวตัถุเจือปนอาหาร 
คุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ การโฆษณาอาหาร การติดตาม   
เฝ้าระวงัอาหารหลงัการอนุญาตโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม แนะน า 
ป้องกนัและปราบปราม เพื่อให้อาหารมีความปลอดภยัต่อการบริโภค  ทั้งน้ี การด าเนินการของ
ส านกังานอาหารเป็นไปตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
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(2) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค  (Office of The Consumer Protection 
Board) 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นหน่วยงานรัฐท่ีดูแลเร่ืองการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคโดยรวมทั้งประเทศ ไดมี้การออกกฎหมายเป็นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
มาใช้บังคับในการคุ้มครองผู ้บริโภค ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีมีการจัดตั้ งองค์กรของรัฐ            
เพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภคโดยตรง โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ มิให้
ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค และประสานการปฏิบติังานของส่วนราชการต่าง ๆ 
เพื่อให้คุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้งเป็นหน่วยท่ีให้ผูบ้ริโภคใช้สิทธิร้องเรียน เพื่อขอให้ไดรั้บการชดเชย   
ความเสียหายเม่ือถูกละเมิดสิทธิ โดยส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามมาตรา 2040

 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี41 
1) รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอนั  เน่ืองจาก   

การกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
2) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงกระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะ

เป็นการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค และจดัให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้หรือบริการใด ๆ ตาม     
ท่ีเห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 

3) สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจยัปัญหาเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผูบ้ริโภคในทุกระดับการศึกษาเก่ียวกับ     
ความปลอดภยัและอนัตรายท่ีอาจไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ 

5) ด าเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ผูบ้ริโภคเพื่อสร้างนิสัย      
ในการบริโภคท่ีเป็นการส่งเสริมพลานามยัประหยดัและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์    
มากท่ีสุด 

6) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเ ก่ียวกับ            
การควบคุม ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินคา้หรือบริการ 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมาย 

                                                           
40 มาตรา 20 ใหส้ านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

ฯลฯ               ฯลฯ 
41 ไพโรจน์ อาจรักษา.  (2543).  คาํอธิบาย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับชาวบ้าน).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  หนา้ 
23-24. 
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คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค จากมาตรา 942 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค       
พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม โดย พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 ไดบ้ญัญติัให้
การด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคในรูปของคณะกรรมการ
ประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ ไดแ้ก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงพาณิชย ์ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 8 คน 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยกฎหมายก าหนดให้ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี 
โดยมีอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ปรากฏในมาตรา 1043 แห่งพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 โดยใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณาเ ร่ืองราวร้องทุกข์จากผู ้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย              
อนัเน่ืองมาจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจ 

2) ด าเนินการเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคตามมาตรา 3644 
3) แจง้หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

เส่ือมเสียแก่สิทธิของผูบ้ริโภค ในการน้ีจะระบุช่ือสินคา้หรือบริการ หรือช่ือของผูป้ระกอบธุรกิจ
ดว้ยก็ได ้

4) ให้ค  าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการเฉพาะเ ร่ือง และพิจารณาวินิจฉัย             
การอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

5) วางระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและคณะอนุกรรมการ 
6) สอดส่องเร่งรัดพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบติัการ

ตามอ านาจและหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนเร่งรัดพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้ด าเนินคดีในความผิด
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค 
                                                           
42 มาตรา 9 ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค” ประกอบดว้ย 

      ฯลฯ               ฯลฯ 
43 มาตรา 10 คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

      ฯลฯ               ฯลฯ 
44 มาตรา 36 เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่สินคา้ใด อาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค คณะกรรมการอาจสั่งให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้นั้นได ้ถา้ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้หรือ
ด าเนินการล่าชา้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร คณะกรรมการจะจดัให้มีการพิสูจน์ โดยผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูเ้สียคา้
ใชจ่้ายก็ได ้

      ฯลฯ               ฯลฯ 
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7) ด าเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผูร้้องขอ
ตามมาตรา 39 

8) รับรองสมาคมตามมาตรา 4045 
9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง

ผู ้บริโภค46 และพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองใด  ๆ ท่ีเ ก่ียวกับการคุ้มครองผู ้บริโภคตามท่ี
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

10 ) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ให้ เ ป็นอ านาจและหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคเป็นผู ้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมาย ังคณะกรรมการ             
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปได ้

(3 )  ส านักมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ  (The National Bureau of 
Agricultural Commodity and Food Standards) 

นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการคา้โลก (World Trade Organization: 
WTO) ในฐานะผูร่้วมก่อตั้งร่วมกบัประเทศอ่ืน ๆ อีก 80 ประเทศ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537  
มีการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ท่ีก าหนดกติกาให้ประเทศต่าง ๆ ใช้มาตรการด้าน
มาตรฐานและความปลอดภยัอาหาร ควบคุมการส่งออกน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ท าให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนกัถึงความส าคญัในการแข่งขนัทางการคา้สินคา้เกษตรและ
อาหารในต่างประเทศท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน จึงไดมี้การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับ   
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงไดจ้ดัตั้งส านกังานมาตรฐานและตรวจสอบสินคา้เกษตรเป็นหน่วยงาน
สังกดัส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานและพฒันา
มาตรฐานสินคา้เกษตรของประเทศใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร  

                                                           
45 มาตรา 40 สมาคมใดมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือต่อตา้นการแข่งขนัอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ 
และขอ้บงัคบัของสมาคมดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการด าเนินการของสมาคม
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน กฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยืน่ค  าขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมนั้น
มีสิทธิและอ านาจฟ้องตามมาตรา 41 ได ้

 ฯลฯ               ฯลฯ 
46 เดือนเด่น นิคมบริรักษ,์ สุธีร์ ศุภนิตย.์  (2541).  การคุ้มครองผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ: สถาบนัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทย.  หนา้ 30. 
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จนกระทัง่พระราชบญัญติัปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม มีผลบงัคบัใช้เม่ือ 
พ.ศ. 2545 ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2545 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ47 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2543 เป็นหน่วยงานระดบักรม ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี
ภารกิจเป็นหน่วยงานกลางดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร เพื่อปรับปรุงและยกระดบัคุณภาพ
สินคา้เกษตรและอาหารของไทยให้ไดม้าตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

1) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานสินคา้เกษตรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการก าหนด การตรวจสอบรับรอง       

การควบคุม การวิจยั การพฒันา การประเมินความเส่ียง การถ่ายทอด การส่งเสริม และการพฒันา
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารของประเทศ  

3) ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภยัสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งก ากับดูแล       
เฝ้าระวงั และเตือนภยั  

4) ประสานงาน ก าหนดท่าที และร่วมเจรจาแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิค ดา้นมาตรการท่ีมิใช่ภาษี 
และดา้นการก าหนดมาตรฐานระหวา่งประเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เกษตรและอาหาร  

5) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกบัองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศด้าน
คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหาร รวมทั้งการด าเนินการภายใตค้วามตกลง   
วา่ดว้ยการบงัคบัใชม้าตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เกษตร
และอาหาร ภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้  

6) เป็นหน่วยรับรองระบบงานของหน่วยตรวจสอบรับรองและเป็นหน่วยรับรอง
ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานดา้นสินคา้เกษตรและอาหารของประเทศ  

7) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลสารสนเทศดา้นการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร  
8) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานหรือตามท่ี

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย48 

                                                           
47 มาตรา 8 ฉ การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ใหอ้อกเป็นกฎกระทรวง และใหร้ะบุอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการไวใ้นกฎกระทรวงดว้ย 

 ฯลฯ               ฯลฯ 
48 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2554.  (2555, 6 มกราคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่ม 129 (ตอนท่ี 3ก), หนา้ 51-52. 


