
ชี�แจงโครงการที�งานอาหาร สสจ.นครราชสีมา 
จะดาํเนินการในปีงบประมาณ 2564

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา



โครงการที�งานอาหาร สสจ.นครราชสมีา จะดาํเนินการในปีงบประมาณ 2564

◦ โครงการพฒันามาตรฐาน
การผลติ ผลติภณัฑป์รุงรส
ประเภท นํ�าปลา และ
ผลติภณัฑป์รุงรสที�ไดจ้าก
การย่อยโปรตนีของถ ั �ว
เหลอืง จ.นครราชสมีา 
ประจาํปีงบประมาณ 2564

◦ กลุม่เป้าหมาย : 
ผูป้ระกอบการสถานที�ผลติ
นํ�าปลา, ผลติภณัฑป์รุงรสฯ 
จาํนวน 5 แห่ง (โชคชยั, 
เฉลมิพระเกียรต,ิ เมอืง
นครราชสมีา, ปกัธงชยั)

วตัถปุระสงค ์: 
1. เพื�อใหผู้ป้ระกอบการไดท้บทวน
ความรู ้ความเขา้ใจที�ถกูตอ้ง 
เกี�ยวกบักระบวนการผลติ
ผลติภณัฑป์รุงรสประเภทนํ�าปลา 
และผลติภณัฑป์รุงรสที�ไดจ้ากการ
ย่อยโปรตนีของถ ั �วเหลอืง ใหไ้ด ้
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข

2. เพื�อตรวจสอบผลวเิคราะห์
ผลติภณัฑอ์าหารประเภทนํ�าปลา 
และผลติภณัฑป์รุงรสที�ไดจ้ากการ
ย่อยโปรตนีของถ ั �วเหลอืง ณ 
สถานที�ผลติภายในจงัหวดั
นครราชสมีา

◦ โครงการอบรมเชิง
ปฏบิตัิการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการ
โรงคดัและบรรจุผกั 
ผลไมส้ด จงัหวดั
นครราชสมีา 
ปีงบประมาณ 2564

◦ กลุม่เป้าหมาย : 
ผูป้ระกอบการสถานที�โรง
คดัและบรรจผุกั ผลไม ้
จาํนวน 5 แห่ง (ปากช่อง, 
พระทองคาํ, คง)

วตัถปุระสงค ์: 
1. เพื�อพฒันาศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการของสถานที�ผลติ 
(คดัและบรรจ)ุ ผกัและผลไมส้ด
ใหม้ ีกระบวนการผลติที�ดใีนการ
ผลติผกัและผลไมส้ดใหม้ี
คุณภาพและความปลอดภยั

2. เพื�อพฒันาเครือข่าย
ผูป้ระกอบการ (คดัและบรรจ)ุ 
ผกัและผลไมส้ดใหส้ามารถใช ้
แนวทางตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเลขที� 386 ไปใชไ้ด ้
อย่างถกูตอ้งและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั



ชี�แจงการรายงานผลการเฝ้าระวังผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ในส่วน “ผลิตภณัฑ ์Blacklist” 
ประจาํปีงบประมาณ 2564
กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา



ผลติภัณฑ์อาหาร Blacklist ปี 2564 รวม 107 รายการ



ชี�แจงการรายงานผลการเฝ้าระวังผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ในส่วน “Excel Online งานอาหาร” 
ประจาํปีงบประมาณ 2564
กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา



ประเดน็เน้นยํ�า ปีงบ 64 ในส่วนงานอาหาร

- พบปัญหา เรื�องรอ้งเรยีน : เชน่ ขายกิจการใหค้นอื�นแต่ไม่
แจง้ สสจ.นม. แต่ใหค้นใหม่ผลิตต่อ, แจง้ยกเลิกแลว้แต่
แอบผลิต

- สีแดง หมายถึง ผูป้ระกอบการแจง้ยกเลิกสถานที�
ผลิตเรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหพ้ื �นที�ชว่ยเฝา้ระวงั หาก
ยงัคงมีการผลิต ถือวา่ผลิตโดยมิไดร้บัอนญุาต

- ขอให ้จนท แวะเยี�ยม/สงัเกตการณ ์การลกัลอบ
ผลิตโดยมิไดร้บัอนญุาต และรายงานผลผา่น 
excel online 

- สถานที�ผลิตอาหารที�จะหมดอาย ุภายใน 31 ธันวาคม 
2564 นี � จาํเป็นตอ้งไดร้บัเอกสารรบัรอง อย่างใดอย่างหนึ�ง 
ดงันี �

- Audit report ที�ออกจากบรษัิทเอกชนที� อย รบัรอง
- Audit report ที�ออกจาก สสจ.นครราชสีมา
เพื�อประกอบการต่ออายใุบอนญุาต เฉพาะสถานที�ผลติ
อาหารที�เขา้ข่ายโรงงาน (อ.2)

- ขอให ้จนท เนน้ยํ�าการตรวจสถานที�ที�จะหมดอาย ุ
2564 และรายงานผลตรวจสถานที�ผา่น excel 
online



การแสดงฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและ
ฉลากโภชนาการแบบ GDA ของอาหาร

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา











ตัวอย่าง การออกแบบฉลาก 
กรณีผลิตภณัฑอ์าหาร

ที�ต้องแสดงฉลาก GDA



ตัวอย่าง การออกแบบฉลาก 
กรณีผลิตภณัฑอ์าหาร

ที�ต้องแสดงฉลาก GDA



การดาํเนินการ ปีงบประมาณ 2564

• สสจ.นครราชสมีา ไดจ้ดัส่งหนงัสอืราชการให ้
ผูป้ระกอบการรบัทราบและปฏบิตัติามประกาศ
กระทรวงฯ ที�เกี�ยวขอ้ง ตามหนงัสอืที� 
นม 0032.004/ว131 ลงวนัที� 25 มกราคม 2564

• พื�นที�ตรวจเฝ้าระวงัผลติภณัฑอ์าหาร 13 กลุม่ที�ตอ้ง
แสดงฉลาก GDA ในรา้นชาํ โดยรายงานผลผ่าน 
excel online งานอาหาร อย่างนอ้ยอาํเภอละ 
20 รายการ (สสจ.นม. จะนาํ/ส่งต่อ/ขอ้มลูไปแนะนาํ
ผูป้ระกอบการแกไ้ขฉลากใหถ้กูตอ้งต่อไป)



หากพบการแสดงฉลากอาหารไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น

• ความผิดตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 : มาตรา 6(10) กาํหนดประเภทและชนิดอาหารที�ผลติเพื�อจาํหน่าย นาํเขา้เพื�อ
จาํหน่าย ซึ�งจะตอ้งมฉีลาก ขอ้ความในฉลาก เงื�อนไขและวธิกีารแสดงฉลาก ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารโฆษณาในฉลาก

• บทกาํหนดโทษ : มาตรา 51 ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศซึ�งออกตามมาตรา 6(10) ตอ้งระวางโทษปรบั
ไมเ่กนิสามหมื�นบาท 

บญัชกีาํหนดอตัราค่าปรบัสาํหรบัการเปรยีบเทยีบทา้ยระเบยีบสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารเปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

คร ั�งที� 1 ปรบั 15,000 บาท (กรณีนิตบิคุคล x2)
คร ั�งที� 2 ปรบั 30,000 บาท (กรณีนิตบิคุคล x2)




