
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522)

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

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522    
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ผูใดประสงคจะขออนุญาต
(1)  ผลิตอาหารเฉพาะคราว ใหยื่นคํ าขอตามแบบ อ.11 ทายกฎกระทรวงนี้
(2)  น ําเขาซึง่อาหารเฉพาะคราว ใหยื่นคํ าขอตามแบบ อ.12 ทายกฎกระทรวงนี้

ขอ 2  ใบอนุญาต
(1)  ผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว ใหใชแบบ อ.13 ทายกฎกระทรวงนี้
(2)  นํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว ใหใชแบบ อ.14

ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 3  ผูใดประสงคจะขออนุญาต

(1)  ผลิตอาหารหรอืสงออกซึง่อาหารเพือ่เปนตวัอยางส ําหรบัการขึน้ทะเบยีนต ํารับอาหาร
หรือเพือ่พจิารณาในการสั่งซื้อ ใหยื่นคํ าขอตามแบบ อ.15 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุ
ไวในแบบ อ.15

(2)  นํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยางสํ าหรับการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร หรือเพื่อ
พจิารณาในการสัง่ซื้อ ใหยื่นคํ าขอตามแบบ อ.16 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบ อ.16

ขอ 4  การอนุญาตตามขอ 3 ใหแสดงไวในแบบ อ.15 หรือแบบ อ.16 แลวแตกรณี
ขอ 5  การยื่นคํ าขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํ านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสํ าหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํ านักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522

               บุญสม  มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.12 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)

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

หมายเหตุ  :  เหตผุลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติใหผูที่ผลิตอาหารหรือนํ าเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยไดรับ
ใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผูอนุญาต และผลิตอาหาร หรือนํ าเขา หรือสงออก ซึ่งอาหาร
เพื่อเปนตัวอยางสํ าหรับการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
ไดรับยกเวนไมตองขอใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อจํ าหนาย
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 แตตองปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไข ที่กํ าหนดในกฎกระทรวง จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



แบบ อ.11

คํ าขออนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะค

เขยีนที…่
วนัที…่……

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

ขอรับใบอนญุาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว ในนามของ
                                                                                                                                                                                     

โดยม ี…………………………………. เปนผูดํ าเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต
อยู เลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…
ตํ าบล/แขวง ………………… อํ าเภอ/เขต……………………………..จัง
โทรศพัท……………………… และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญ

(1)  ชนดิ………………………………………………………
(2)  จ ํานวน ……………………………………………………
(3)  ระหวางวนัที ่……………………..…………… ถึง ………
(4)  ความประสงคที่ขออนุญาต ………………………………

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

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

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

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

ชื่อ ……………………………
………..……….หมูที่……… 
หวัด…………………………….
าตผลิตดังตอไปนี้
…………………………………
………………………………..
……………………………….

………………………………..

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ



แบบ อ.12

คํ าขออนญุาตนํ าหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเป

เขยีนที…่
วนัที…่……

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

ขอรับใบอนุญาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรเป
……..…………………………………….. โดยม ี…………………………
                                       (ช่ือผูขออนุญาต)

ณ สถานทีน่ ําเขา ชื่อ ………………………………………………………
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่………
อํ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด……………………………
และมรีายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตนํ าเขาดังตอไปนี้

(1)  ชนดิ………………………………………………………
(2)  จ ํานวน ……………………………………………………
(3)  ระหวางวนัที ่……………………..…………… ถึง ………
(4)  ความประสงคที่ขออนุญาต ………………………………

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

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

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

นการเฉพาะคราว ในนามของ 
……...……. เปนผูดํ าเนินกิจการ

..…. อยูเลขที่………………….
 ตํ าบล/แขวง ………………… 
.โทรศัพท……………………… 

…………………………………
………………………………..
……………………………….

………………………………..

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ



แบบ อ.13

ใบอนญุาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว
---------------------------------------

ใบอนุญาตที่…………………………

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

โดยม…ี………………………………..……….. เปนผูดํ าเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนญุาตผลติอาหารเฉพาะคราวตามมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ณ สถานทีผ่ลิต ชือ่ ………………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตํ าบล/แขวง………..………………...
อํ าเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..…

ใบอนญุาตฉบบันี ้ใหใชไดระหวางวันที่ ………………………….. ถึง ………………………...
และใหใชไดเฉพาะสถานที่ผลิตที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

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



แบบ อ.14

ใบอนญุาตน ําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว
---------------------------------------

ใบอนุญาตที่…………………………

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

โดยม…ี………………………………..……….. เปนผูดํ าเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนญุาตน ําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวตามมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

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

ใบอนญุาตฉบบันี ้ใหใชไดคร้ังเดียวระหวางวันที่ ………………….. ถึง ………………………
โดยทาง ……………………………. และใหใชไดเฉพาะสถานที่นํ าเขาที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

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



แบบ อ.15

คํ าขออนุญาตผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อ
ส ําหรบัการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารหรือเพื่อพิจารณ

เขยีนที…่
วนัที…่……

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

ขออนญุาตผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยางส
  การขึน้ทะเบยีนต ํารับอาหาร จํ านวน ……………………
  การพจิารณาในการสั่งซื้อ จํ านวน ………………………

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

เปนผูดํ าเนนิกจิการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ ……………………………………
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่………
อํ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด……………………………
ตามใบอนญุาตผลิตอาหารที่ …………………………. และมีรายละเอียด
หรือสงออกดังตอไปนี้

(1)  ชือ่อาหาร…………………………………………………
(2)  รายการวตัถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละข

ชื่อ ปริมาณ ชื่อ
………………………… ………………………… ……………………
………………………… ………………………… ……………………

พรอมกบัคํ าขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  ฉลาก
(2)  เอกสารกํ ากับอาหาร (ถามี)
(3)  สํ าเนาคํ าขออนุญาต 1 ฉบับ

 (ลายมอืชือ่) ………………
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
    (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
เปนตัวอยาง
าในการสั่งซ้ือ

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

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

ํ าหรับ
…………………………………
………………………………….

………………………...…….

..…. อยูเลขที่…………………..
 ตํ าบล/แขวง ………………… 
.โทรศัพท…………………….…
เกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตผลิต

…………………………………
องนํ้ าหนัก

ปริมาณ
…… …………………………
…… …………………………

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ



อนญุาตใหผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง
ไดเพยีงครั้งเดียวเทานั้น สํ าหรับ

 การขึน้ทะเบียนตํ ารับอาหาร

 การพิจารณาในการสั่งซื้อ
 จ ํานวน ……………………….

…………………………………………
ตํ าแหนง ……………………………….
                       ผูอนุญาต

หมายเหตุ  :-  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก



แบบ อ.16

คํ าขออนุญาตนํ าเขาซ่ึงอาหารเพื่อเปนตัวอ
ส ําหรบัการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารหรือเพื่อพิจารณ

เขยีนที…่
วนัที…่……

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

ขออนญุาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยางสํ าหรับ
  การขึน้ทะเบยีนต ํารับอาหาร จํ านวน ……………………
  การพจิารณาในการสั่งซื้อ จํ านวน ………………………

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

เปนผูดํ าเนนิกจิการ ณ สถานที่นํ าเขา ชื่อ ………………………………….
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่………
อํ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด……………………………
ตามใบอนุญาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรที่ ………………
เกีย่วกบัอาหารที่ขออนุญาตนํ าเขาดังตอไปนี้

(1)  ชือ่อาหาร…………………………………………………
(2)  รายการวตัถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละข

ชื่อ ปริมาณ ชื่อ
………………………… ………………………… ……………………
………………………… ………………………… ……………………

พรอมกบัคํ าขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  ฉลาก
(2)  เอกสารกํ ากับอาหาร (ถามี)
(3)  สํ าเนาคํ าขออนุญาต 1 ฉบับ

 (ลายมอืชือ่) ………………
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
    (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
ยาง
าในการสั่งซ้ือ

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

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

…………………………………
………………………………….

………………………...…….

.…. อยูเลขที่……………………
 ตํ าบล/แขวง ………………… 
.โทรศัพท…………………….…

…………. และมีรายละเอียด

…………………………………
องนํ้ าหนัก

ปริมาณ
…… …………………………
…… …………………………

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ



อนญุาตใหนํ าเขาซึ่งอาหาร
เพือ่เปนตวัอยางไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น สํ าหรับ

 การขึน้ทะเบียนตํ ารับอาหาร

 การพิจารณาในการสั่งซื้อ
 จ ํานวน ……………………….

…………………………………………
ตํ าแหนง ……………………………….
                         ผูอนุญาต

หมายเหตุ  :-  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก


