
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
---------------------------------------------

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22 แหง   
พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนาย ใหยื่นคํ าขอตามแบบ อ.6
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.6

ขอ 2  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้
จ ํานวนสองชุด

(1)  รายการอุปกรณที่จะใชในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตาม
ความจํ าเปน (ถามี)

(2)  แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่นํ าเขา สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางที่อยูใน
บริเวณใกลเคียง

(3)  แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหารที่ถูกตองตามมาตราสวนโดยแสดงรายการ
ตอไปนี้

(ก)  บริเวณขางเคียงของสถานที่เก็บอาหาร
(ข)  การจัดแบงบริเวณของสถานที่เก็บอาหาร การถายเทอากาศ พรอมทั้งการจัด

ต้ังอปุกรณที่จะใชในการรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจํ าเปน
ขอ 3  ใบอนญุาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนาย ใหใชแบบ อ.7 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 4  ผูรับอนุญาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนาย ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

(1)  ตองรักษาความสะอาด จัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศเพียงพอ ตามความ
จ ําเปนภายในสถานที่เก็บอาหาร

(2)  ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารแตละชนิดใหคงสภาพตาม
ความจ ําเปน และมีจํ านวนเพียงพอกับปริมาณของอาหารที่เก็บ

(3)  ตองแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวน
ขอ 5  ผูรับอนุญาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนายผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่น

คํ าขอตามแบบ อ.8 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.8
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนาย จะแสดงไวในรายการ

ตออายุใบอนุญาตในใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได



ขอ 6  ผูรับอนญุาตน ําเขาซึง่อาหารเพือ่จ ําหนายผูใดประสงคจะขอรบัใบแทนใบอนญุาต ใหยืน่
คํ าขอตามแบบ อ.9 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.9

การอนญุาตค ําขอใบแทนใบอนญุาต ใหผูอนญุาตออกใบอนญุาตตามแบบใบอนญุาตเดมิ 
แตใหก ํากับคํ าวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาดวย

ขอ 7  ผูรับอนญุาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนายผูใดประสงคจะยายสถานที่นํ าเขาหรือสถานที่
เกบ็อาหาร ใหยืน่คํ าขอตามแบบ อ.10 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.10

การอนุญาตใหยายสถานที่นํ าเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหผู อนุญาตแสดงการ
อนญุาตไวในใบอนุญาตหรือใบแทน

ในการขออนญุาตยายสถานทีน่ ําเขาหรอืสถานทีเ่กบ็อาหาร ใหน ําความในขอ 2 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

ขอ 8  การยื่นคํ าขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํ านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสํ าหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํ านักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522

               บุญสม  มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ. 8 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :  เหตผุลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 21
และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติวา การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนาย การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน
ใบอนญุาต การขออนุญาตยายสถานที่นํ าเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ตลอดจนเงื่อนไขที่ผูรับ
อนุญาตพึงปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
จงึจ ําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



แบบ อ.6

คํ าขออนญุาตนํ าหรือสั่งอาหารเขามาในราชอ
------------------------------------------

เขยีนที…่
วนัที…่……

1.  ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน…………
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต……………………………
โทรศพัท ………………………………..

2.  ขอรับใบอนญุาตน ําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร
                  

โดยม ี…………………………….…… เปนผูดํ าเนินกิจการ  ณ สถานทีน่ํ า
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……
ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต…………………………….….จัง
โทรศพัท…………………และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่ …………..… 
 ถนน…………………….. หมูที่ …… ตํ าบล/แขวง ……………….… อํ าเภ
จงัหวดั……………………………. โทรศัพท……………………….…

3.  เพือ่น ําเขาซึง่อาหาร ………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4.  พรอมกบัคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ค
(1)  รายการอปุกรณทีจ่ะใชในการเกบ็และรกัษาคณุภาพอาห
(2)  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของสถานที่นํ าเขา สถานที่เก็บอาหาร

 ใกลเคียง จํ านวน 2 ชุด
(3)  แผนผงัภายในของสถานที่เก็บอาหาร จํ านวน 2 ชุด
(4)  สํ าเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5)  สํ าเนาหรอืรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถ

 แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
(6)  หนงัสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจกา
(7)  สํ าเนาหรอืรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพ
(8)  หนงัสอืรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณ

(ลายมอืชือ่) ………………
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
    (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
าณาจักร

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

… ป  สัญชาติ ……….…..…
………………………………... 
…………...หมูที่……………….
.จังหวัด…………………………

 ในนามของ ……..……………..
  (ช่ือผูขออนุญาต)

เขาชื่อ ………………………….
………………….หมูที่…………
หวัด…………………………….
ตรอก/ซอย………………………
อ/เขต………………………….

…………………………………
…………………………………
…………………………………
ือ
ารใหคงสภาพ (ถาม)ี จ ํานวน 2 ชดุ
 และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ

ุประสงค และผูมีอํ านาจลงชื่อ

รของนิติบุคคลผูขออนุญาต
าณิชย
ิชย

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ



แบบ อ.7

ใบอนญุาตนํ าหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตที่…………………………

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………

โดยม…ี………………………………..……….. เปนผูดํ าเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนญุาตใหน ําเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนายตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ณ สถานทีน่ ําเขา ชื่อ ……………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตํ าบล/แขวง………..………………...
อํ าเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเลขที ่…………….… ตรอก/ซอย…………..………………. ถนน ……………………… หมูที่…………
ตํ าบล/แขวง ………………………….. อํ าเภอ/เขต ………….……..…… จังหวัด………………………….

ใบอนญุาตฉบบันี ้ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ………………….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานทีน่ ําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
                                                                                     ………………………………………………
                                                                      ตํ าแหนง …………….………………………………….
                                                                                                              ผูอนุญาต

รายการตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 1                                                              การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 2
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                          ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมอืชือ่)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตํ าแหนง………………………….                                                          ตํ าแหนง………………………..
                      ผูอนุญาต                                                                                           ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 3                                                                การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 4
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                         ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมอืชือ่)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตํ าแหนง………………………….                                                          ตํ าแหนง………………………..
                       ผูอนุญาต                                                                                          ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………



แบบ อ.8

คํ าขอตออายุใบอนุญาตนํ าหรือสั่งอาหารเขามาในร

เขยีนที…่
วนัที…่……

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ ……………
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน…………
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต……………………………
โทรศพัท ………………………………..

ขอตออายใุบอนุญาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจัก
ในนามของ ……..…………………………………………. สถานที่นํ าเขาช
                                                                      (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……
ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต…………………………….….จัง
โทรศพัท…………………… ซึ่งไดรับอนุญาตเมื่อวันที่ …… เดือน ………
เมือ่วนัที่ …… เดือน ………………. พ.ศ………

พรอมกบัคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  ใบอนญุาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรหรือใ
(2)  หนงัสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจการขอ

(ลายมอืชือ่) ………………
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
    (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
าชอาณาจักร

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

 ป  สัญชาติ ……….…..………
………………………………... 
…………...หมูที่……………….
.จังหวัด…………………………

ร ตามใบอนุญาตที่ …………….
ื่อ …………………………. …..

………………….หมูที่…………
หวัด…………………………….
………. พ.ศ…… และสิ้นอายุ

บแทน
งนิติบุคคลผูขออนุญาต

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ



แบบ อ.9

คํ าขอใบแทนใบอนุญาตนํ าหรือสั่งอาหารเขามาในร

เขยีนที…่
วนัที…่……

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ ……………
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน…………
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต……………………………
โทรศพัท ………………………………..

ขอใบแทนใบอนญุาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจัก
ในนามของ ……..…………………………………………. สถานที่นํ าเขาช
                                                                      (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……
ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต…………………………….….จัง
โทรศัพท……………………

เหตผุลทีข่อใบแทนใบอนุญาต ………………………………
………………………………………………………………………………

 (ลายมอืชือ่) ………………

------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  1.  ในกรณทีีใ่บอนญุาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจัก

วาใบอนญุาตน ําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรสูญห
ทีใ่บอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย

2.  ในกรณทีีใ่บอนญุาตน ําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจัก
ใบอนญุาตทีถู่กทํ าลายบางสวนนั้นมาดวย
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
    (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
าชอาณาจักร

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

 ป  สัญชาติ ……….…..………
………………………………... 
…………...หมูที่……………….
.จังหวัด…………………………

ร ตามใบอนุญาตที่ …………….
ื่อ …………………………. …..

………………….หมูที่…………
หวัด…………………………….

………………………………….
…………………………………

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ

---------------------------------------
รสูญหาย ใหนํ าใบรับแจงความ
ายของสถานีตํ ารวจแหงทองที่

รถูกทํ าลายบางสวน ใหแนบ



แบบ อ.10

คํ าขออนญุาตยายสถานที่นํ าเขาหรือสถานที่เก

เขยีนที…่
วนัที…่……

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ ……………
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน…………
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต……………………………
โทรศพัท ………………………………..

ขอยายสถานที่นํ าเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอนุญา
ในนามของ ……..…………………………………………..…. จากสถานท
                                                                      (ช่ือผูรับอนุญาต)

ชือ่ ……………………………………….. อยูเลขที่………………….ตรอก
ถนน………………….หมูที่……… ตํ าบล/แขวง ………………… อํ าเภอ/
จงัหวดั…………………………….โทรศัพท…………………… ไปอยูเลขท
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน………………….หมูที่……… 
อํ าเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด …………………………

พรอมกบัคํ าขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  รายการอปุกรณทีจ่ะใชในการเกบ็และรกัษาคณุภาพอาหา
(2)  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของสถานที่นํ าเขา สถานที่เก็บอาหาร แล

 ใกลเคียง จํ านวน 2 ชุด
(3)  แผนผงัภายในของสถานที่เก็บอาหาร จํ านวน 2 ชุด
(4)  ใบอนญุาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร หรือ
(5)  ใบสํ าคญัการขึน้ทะเบียนตํ ารับอาหาร หรือใบแทน (ในกร

  เกบ็อาหารควบคุมเฉพาะ)

 (ลายมอืชือ่) ………………
------------------------------------------------------------------------------------------
(1)  หมายเหตุ   ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
    (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
็บอาหาร

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

 ป  สัญชาติ ……….…..………
………………………………... 
…………...หมูที่……………….
.จังหวัด…………………………

ตที่ ……………………………..
ี่นํ าเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร(1)

/ซอย……………………….…..
เขต……………………………..
ี่ ……………………………….
ตํ าบล/แขวง ………………… 

…. โทรศัพท…………………….

รใหคงสภาพ (ถาม)ี จ ํานวน 2 ชดุ
ะสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ

ใบแทน
ณียายสถานที่นํ าเขาหรือสถานที่

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ
---------------------------------------


