
น ิยามศ ัพท  สถานท  ี

ผล ติภ ณัฑ 

โฆษณาการอน ญุาต

ประกาศ/กฎกระทรวง

บทลงโทษ

อำนาจ/หน าท ี 

พ.ร.บ.อาหาร 2522

ส ิทธ ิผ  ูบร ิโภค

ส ญัญาท  ีเป น็ธรรม

ฉลากผล ติภ ณัฑ 

การโฆษณา
ขอบเขต

พ.ร.บ.ค ุ มครองผ ู บร โิภค 2522

กฎหมาย (Law)

Healthy THAILAND

THAILAND Food Safety

World Kitchen

เป าหมายการทำงาน
(Goals)

ฉลากอาหาร

ผล ติภ ณัฑ  
(Products)

กระบวนการผล ติ

เจ าหน าท  ีผ  ูปฏ ิบ ัต ิ

อ ปุกรณ เคร  ืองม อื

สถานท ี ผล ติ 
(Manufacturer)

ตลาด

ร านอาหาร

แผงลอย

รถเร 

สถานท ี จำหน าย 

โฆษณา

บ คุลากร

เอกสาร

กฎหมาย

สภาพการณ ป ญัหา
(Current Problems)

ในโรงเร ยีน

โครงการ อย.น อยห วงโซ อาหาร

โครงการอาหารปลอดภ ยั
ล างม ือ

ล างตลาด

ล างคร ัว

โครงการรณรงค การล าง

โครงการตลาดสดน าซ  ือ

ต วัอย างโครงการ
(Projects)

ร านอาหาร

แผงลอย

Clean Food
 Good Taste

Food Safety ตลาดสด

GMP สถานท  ีผล ติอาหาร

การประเม นิให ป าย

การประกวดระด ับต างๆ

ขยายส  ูช มุชน อย.น อยในสถานศ กึษา

ห ฟู ังโฆษณา ตาอ านฉลาก
ปากร องเร ยีน - ในช มุชน

การเฝ าระว งัป ญัหา

สารก นัเช  ือรา

บอร แรกซ 

ยาฆ าแมลง

ฟอร มาล นี

สารเร งเน  ือแดง

สารฟอกขาว

6 ชน ดิ

น ำม นัทอดซ ำ

เช  ือราแอฟลาท อ็กซ นิ
สารตกค าง

โครงการพ ฒันา
รณรงค 

สสจ.

สสอ./สอ.

ศ นูย ว ิทย 

อย./สธ.

เกษตร

อ ุตสาหกรรม

พาณ ชิย 

กระทรวงอ ื นๆ

สาธารณส ขุ

ภาคร ฐั

อบต.

เทศบาล

อบจ.

ท องถ  ิน

ชมรมผ  ูประกอบการ

เอกชน

ชมรมผ ู บร โิภค

ประชาชน/NGOs

องค กรท ี เก  ียวข อง
(Organization)

Product/Place/Person

Process/Protection/Paper

Prinicple/Programe

Payment/Problem

หล กัการ 12 P

PreMarketing

PostMarketing
ร ปูแบบการทำงาน

การกระจายอำนาจ

แฟ มพน กังานเจ าหน าท  ีแนวทางการทำงาน

GMP สถานท  ีผล ิต

HACCP สถานท ี ผล ิต/ส งออก

แผงลอย

ร านอหาร
CFGT

มผช.ผล ติภ ณัฑ ช มุชน
(OTOP)

มาตรฐานอาหาร
(Food Standard)

แผนท ี ความร ู 

คบส.อาหาร

แผนท  ีการเร ยีนร  ูเร  ือง คบส.อาหาร

โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ กัด ี

www.prachasan.com

Food Map
Good Health

เอกสารประกอบการบรรยาย การค ุ มครองผ ู บร ิโภคด านส ุขภาพ หล ักส ูตร สาธารณส ุขศาสตร บ ัณฑ ิต (สบ.) มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม
โดย เภส ัชกร ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี  ส ังก ัด กล ุ มงานค ุ มครองผ ู บร ิโภค สำน ักงานสาธารณส ุขจ ังหว ัดขอนแก น

http://www.prachasan.com

