กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
-----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใ ดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตัง้ โรงงานผลิตอาหารเพือ่ จําหนายใหยนื่ คําขอตามแบบ
อ.1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.1
ขอ 2 ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้
จํานวนสองชุด
(1) รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิตอาหาร ชนิด
ขนาด (แรงมา) และคํารับรองที่จะแสดงใหเชื่อถือไดวาอาหารที่ผลิตนั้นจะมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่
กําหนดและปลอดภัยในการบริโภค
(2) แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของโรงงาน และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงานที่ถูกตองตามมาตราสวน
โดยแสดงรายการดังตอไปนี้
(ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการผลิต
(ข) การแบงกั้นหองหรือเนื้อที่หรือบริเวณโดยแยกเปนสวนสัดสํ าหรับการผลิต
อาหารแตละประเภท เพื่อใชเปนวัตถุดิบ ใชเปนบริเวณผลิตอาหาร บริเวณติดตั้งเครื่องจักร บริเวณบรรจุ
บริเวณเก็บอาหารทีผ่ ลิตแลว และบริเวณอืน่ ๆ พืน้ และผนังบริเวณดังกลาวตองสรางดวยวัสดุทงี่ า ยตอการทํา
ความสะอาด และใหแสดงระดับพื้นของหองผลิตอาหารเปนแบบลาดเอียงลงสูทางระบายนํ้าเพื่อสะดวกใน
การทําความสะอาด
(ค) ทอหรือทางระบายนํา้ ระบบและกรรมวิธกี าจั
ํ ดนําเสี
้ ยหรือนําทิ
้ ง้ โดยมีรายละเอียด
ในการคํานวณ พรอมทัง้ แจงขนาดของทอหรือทางระบายนําและทิ
้
ศทางของนําไหลภายในโรงงานจนออกนอก
้
โรงงานโดยละเอียด ถามีทางระบายนํ้าสาธารณะอยูใกลเคียงบริเวณที่ผลิตอาหารก็ใหแสดงทางระบายนํ้า
ทิง้ ไปสูทางระบายนํ้าสาธารณะดวย
ขอ 3 ใบอนุญาตผลิตอาหารใหใชแบบ อ.2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 4 ผูรับอนุญาตผลิตอาหารจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองรักษาบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิตแลว สถานที่เก็บวัตถุดิบ และ
บริเวณอืน่ ๆ ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และสามารถปองกันมิใหแมลงหรือสิง่ อืน่ เขามาปะปนหรือเปรอะเปอ น
กับวัตถุดบิ หรืออาหารทีผ่ ลิตแลว และจัดใหมแี สงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอตามความจําเปน

(2) จัดเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับงานที่จะใช และใหมีการปองกันเครื่องมือ
เครื่องใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือสิ่งสกปรก เครื่องมือและเครื่องใชที่จะใชทําอาหารตองทํา
ดวยโลหะหรือวัสดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการสําหรับการผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ
(3) จัดหองนํ้า หองสวม และเครื่องสุขภัณฑ พรอมดวยสบูสําหรับลางมือ ใหเพียงพอ
แกจานวนคนงาน
ํ
และใหมีการรักษาความสะอาด พรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปนประจําวันดวย
(4) รักษาเครือ่ งมือเครื่องใชตาม (3) ตลอดจนอาคารโรงงานใหอยูในสภาพที่เรียบรอย
และสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(5) จัดใหมีที่เก็บขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใชวิธีที่
เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอยและเขมาควัน
(6) นําที
้ ใ่ ชในการผลิตอาหารตองเปนนํ้าสะอาด บริโภคไดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และนํ้าที่ใชภายในอาคารโรงงานตองเปนนํ้าสะอาด
(7) จัดใหคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใชเครื่องแตงกายที่สะอาดเหมาะสมกับประเภท
ของงานทีท่ าอยู
ํ  เชน ใชผากันเปอน รองเทากันนํ้า ถุงมือ ผาคลุมผม
(8) ตองหามคนงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพรเชื้อไปกับอาหารได
ทําหนาทีท่ ี่จะตองสัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนั้น
(9) ไมใช จาง วาน คนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน หรือคนซึ่งเปนพาหะของโรค
หรือซึง่ เปนโรคดังตอไปนี้ ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
(ก) โรคเรื้อน
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคติดยาเสพติด
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคเทาชาง
(ฉ) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(10) รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผูมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วาไมเปนโรคตาม (9)
(11) จัดใหคนงานไดรับการตรวจรางกาย โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางนอยปละ
หนึง่ ครัง้ และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน
(12) ตองหามหรือปองกันมิใหบุคคลใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันพึงรังเกียจตอ
การรักษาความสะอาดในการผลิตอาหาร เชน สูบบุหรี่ บวนนํ้าลาย บวนนํ้าหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ
หรือเก็บอาหารที่ผลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ
(13) ตองปองกันดูแลมิใหมสี ตั วทกุ ชนิดภายในบริเวณทีใ่ ชทาการผลิ
ํ
ต บรรจุ หรือเก็บอาหาร
ทีผ่ ลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ

(14) ตองติดปายขอความตาม (12) และ (13) ไวในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ในบริเวณดังกลาว
ขอ 5 ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.3
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.3
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ผูอนุญาตจะแสดงไวในรายการตออายุ
ใบอนุญาตในใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได
ขอ 6 ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ
อ.4 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.4
การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต
เดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
ขอ 7 ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหยื่น
คําขอตามแบบ อ.5 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.5
การอนุญาตใหยา ยสถานทีผ่ ลิตหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร ใหผอู นุญาตแสดงการอนุญาตไว
ในใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
ในการขออนุญาตยายสถานทีผ่ ลิตหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร ใหนาความในข
ํ
อ 2 มาใชบงั คับ
โดยอนุโลม
ขอ 8 การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ.1 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 14 มาตรา 18 มาตรา 21
และมาตรา 22 แห ง พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 บั ญญัติวา การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน
ใบอนุญาต การขออนุญาตยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร ตลอดจนเงื่อนไขที่
ผูร บั อนุญาตพึงปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

แบบ อ.1

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
-------------------------------------เขียนที่ …………………………………….
วันที…
่ ……เดือน……………..พ.ศ………
1. ขาพเจา…………………………………………. อายุ…………… ป สัญชาติ…………..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..……………..ออกให ณ………………..………... อยูเลขที่……..
ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………..หมูที่……………….ตําบล/แขวง………………
อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………..โทรศัพท……………………….
2. ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ…………………………………………
(ชื่อผูขออนุญาต)

โดยมี………………………..…………….เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ…………………………..
อยูเ ลขที…
่ ……………..ตรอก/ซอย……………………….ถนน………………………..หมูที่………………
ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต………….……ถนน………………….หมูที่…………
โทรศัพท……………………..และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่……………..………ตรอก/ซอย……………
ถนน…………………….หมูที่………………ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต………………..
จังหวัด……………………………โทรศัพท…………………………..
3. เพือ่ ผลิตอาหาร………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) รายการเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ พรอมทัง้ อุปกรณทใี่ ชประกอบในการผลิตอาหาร จํานวน 2 ชุด
(2) แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน 2 ชุด
(4) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5) สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขอนุญาต
(6) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(7) สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย
(8) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย
(ลายมือชื่อ)………………………………………. ผูยื่นคําขอ

แบบ อ.2

ใบอนุญาตที่…………………………

ใบอนุญาตผลิตอาหาร

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………
โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตใหตงั้ โรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ณ สถานทีผ่ ลิต ชือ่ ………………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...
อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเ ลขที่ …………….… ตรอก/ซอย…………..………………. ถนน ……………………… หมูที่…………
ตําบล/แขวง ………………………….. อําเภอ/เขต ………….……..…… จังหวัด………………………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ………………….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานทีผ่ ลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น
ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
………………………………………………
ตําแหนง …………….………………………………….
ผูอนุญาต
รายการตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 2
ใหตอ อายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชือ่ )………………………
(ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….
ตําแหนง………………………..
ผูอ นุญาต
ผูอนุญาต
…………./……………/…………
…………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 3
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4
ใหตอ อายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชือ่ )………………………
(ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….
ตําแหนง………………………..
ผูอ นุญาต
ผูอนุญาต
…………./……………/…………
…………./……………/…………

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.3

คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
--------------------------------เขียนที…………………………………….
วันที…
่ ……เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………
ในนามของ ………………………………………………… สถานที่ผลิตชื่อ ………………………………..
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………… ซึ่งไดรับอนุญาตเมื่อวันที่…………. เดือน …..………………พ.ศ…………
และสิน้ อายุเมือ่ วันที่………………เดือน………………………………..พ.ศ…………………..
พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(2) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต

(ลายมือชือ่ ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.4

คําขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
--------------------------------เขียนที…………………………………….
วันที…
่ ……เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตที่ ………………………………………..
ในนามของ ………………………………………………… สถานที่ผลิตชื่อ ………………………………..
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………….…
เหตุผลทีข่ อใบแทนใบอนุญาต …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชือ่ ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1. ในกรณีทใี่ บอนุญาตผลิตสูญหาย ใหนําใบรับแจงความวาใบอนุญาตผลิตอาหารสูญหาย
ของสถานีตารวจแห
ํ
งทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย
2. ในกรณีทใี่ บอนุญาตผลิตอาหารถูกทําลายบางสวน ใหแนบใบอนุญาตที่ถูกทําลายบางสวน
นัน้ มาดวย

แบบ อ.5

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
เขียนที…
่ ………………………………….
วันที…
่ ……เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอนุญาตที่ ………………………..
ในนามของ ……………………………… จากสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ชือ่ …………………..
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………….… ไปอยูเลขที่ …………..… ตรอก/ซอย……………………….…..
ถนน…………………….หมูที่……… ตําบล/แขวง……………….… อําเภอ/เขต…………………………...
จังหวัด……………………………. โทรศัพท……………………….…
พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) รายการเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ พรอมทัง้ อุปกรณทใี่ ชประกอบในการผลิตอาหาร จํานวน 2 ชุด
(2) แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน 2 ชุด
(4) ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(ลายมือชือ่ ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก

