
 

 

 (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่424) พ.ศ. 2564 เรื่อง กําหนดอาหารท่ีห้ามผลิต  
นําเข้า หรือจําหน่าย 

 

โดยที่ได้มีการยกเลิกการกําหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทท่ี 5  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความ ลําดับที่  52 ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 

2564 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย  ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน  

ลําดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพชืหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

52. Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. กระท่อม ทั้ ง ต้ น  (Whole plant) แ ล ะ ส ารส กั ด 
(Extracts) ยกเว้น ต้องผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยของอาหาร และส่งมอบฉลาก
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ ตามเง่ือนไขของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย อาหาร
ใหม่ (Novel food) 

 
ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  
 
 
 



 
 

 

(Draft) 
Draft Ministry of Public Health (MOPH) Notification,  

No. … B.E. …. (....)  
Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522  

entitled  Amendment of the Notification of the Ministry of Public Health (No. 424) B.E. 2564 (2021) Re: Prescribed 
Prohibited Food to be Produced, Imported, or Sold. 

 
 

By the virtue of the articles 5 and 6(8) of the Food Act of B.E.2522 (1979), the Minister of Public 
Health hereby issued the (draft) Notification as follows:  

Clause 1 – Text in the Item No. 52 of the Annex of the Notification of the Ministry of Public Health 
(No. 424) B.E. 2564 (2021) regarding prescription of prohibited food to be produced, imported or sold (published 
on 25th February 2021) shall be repealed and replaced with the following text: 

No. Name of plants, animals, or parts of plant or 
animal 

Prohibited animal or plant part (s) 

Scientific name Common name 
52. Mitragyna speciosa 

(Korth.) Havil. 
Kratom Whole plant and extract except those that safety for 

consumption as food is evaluated and the product label is 
submitted to the Food and Drug Administration for approval 
before use as prescribed in the Notification of the Ministry of 
Public Health regarding Novel Food. 

 
Clause 2 – This notification shall enter into force as from the day following the date of its publication 

in the Government Gazette.  

 

Notified on ………………………  
(Singed) …………………………… 

        Minister of Ministry of Public Health 


