
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522)

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

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 22 มาตรา 31 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจํ าหนายหรือผูรับอนุญาตนํ าเขาซึ่งอาหารเพื่อ
จ ําหนายผูใดประสงคจะขอขึน้ทะเบยีนต ํารับอาหารควบคมุเฉพาะ ใหยืน่ค ําขอตามแบบ อ.17 ทายกฎกระทรวงนี้
พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.17 จํ านวนสี่ชุด

มีความเพิ่มขึ้นเปนขอ 1 ทวิ โดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525)ฯ แตตอมาความในขอ 1 ทวิ ไดถูกยกเลิกโดย 
ขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ขอ 2  ใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารใหใชแบบ อ.18 ทายกฎกระทรวงนี้
ความในขอ 2 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525)ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ 

9 (พ.ศ.2526)
ขอ 3  ผูรับใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารผูใดประสงคจะขอแกไขรายการทะเบียน

ตํ ารับอาหารทีไ่ดข้ึนทะเบียนไว ใหยื่นคํ าขอตามแบบ อ.19 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบสํ าคัญการขึ้น
ทะเบียนตํ ารับอาหารที่ขอแกไขนั้น

การอนญุาตใหแกไขรายการทะเบียนตํ ารับอาหาร ผูอนุญาตจะแสดงไวในใบสํ าคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํ ารับอาหารหรือจะออกใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารตามแบบใบสํ าคัญเดิมใหใหม 
หรือจะมหีนังสือแจงใหทราบถึงการอนุญาตก็ได

มีความเพิ่มขึ้นเปนขอ 3 ทวิ โดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)
ขอ 4  ผูรับใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารผูใดประสงคจะขอใบแทนใบสํ าคัญการขึ้น

ทะเบียนตํ ารับอาหาร ใหยื่นคํ าขอตามแบบ อ.20 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบ อ.20

การอนุญาตคํ าขอใบแทนใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร ใหผูอนุญาตออก      
ใบสํ าคญัการขึน้ทะเบียนตํ ารับอาหารตามแบบใบสํ าคัญเดิม แตใหกํ ากับคํ าวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย

ขอ 5  การยื่นคํ าขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํ านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสํ าหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํ านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522

               บุญสม  มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.15 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 22 มาตรา 31 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติอาหาร

พ.ศ.2522 บัญญัติวา การขอขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํ ารับอาหาร
ตลอดจนการขอใบแทนและการออกใบแทนใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กํ าหนดในกฎกระทรวง จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



แบบ อ.17

คํ าขอขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร
----------------------------------

อาหารควบคมุเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ……………
ชือ่อาหารในทางการคาเปนภาษาไทย ………………………………………
ภาษาอืน่ ……………..………………………………………………………
ประเภท ………………………………………………………………………
ชนดิ …………………………………………………………………………
ลักษณะของอาหาร …………………………………………………………
ชนิดของภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ
……………………………………………………… ……………………
……………………………………………………… ……………………
……………………………………………………… ……………………
……………………………………………………… ……………………
รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของนํ้ าหนัก

ชื่อวัตถุ ปริมาณ ชื่อวัตถุ
………………………… ………………………… ……………………
………………………… ………………………… ……………………
………………………… ………………………… ……………………
………………………… ………………………… ……………………
………………………… ………………………… ……………………
………………………… ………………………… ……………………
กรรมวธิกีารผลิต………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ผูรับอนญุาตผลิต ชื่อ …………………………………………………………
สถานทีผ่ลิต ชือ่ ………………………………………………………………
ตรอก/ซอย…………………………………………………. ถนน …………
หมูที ่……………. ตํ าบล/แขวง ……………………………. อํ าเภอ/เขต …
จงัหวดั ………………………………. ประเทศ …………………………..
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
    (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
………………………………..
………………………………..
…………………………(ถามี)
………………………………..

…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ปริมาณ
…… …………………………
…… …………………………
…… …………………………
…… …………………………
…… …………………………
…… …………………………

………………………………
…………………………………
…………………………………

……………………………….
…… อยูเลขที่ ………………..

…………………………………
………………………………...

 โทรศัพท ……………………….



ผูรับอนญุาตน ําเขา ชื่อ ………………………………………………………………………………………..
สถานทีน่ ําเขา ชื่อ ……………………………………………………………………………………………..
อยูเลขที…่…………………………………….…….ตรอก/ซอย……………………………………………..
ถนน…………………………..…...หมูที่……………….ตํ าบล/แขวง………………..………………………
อํ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………… โทรศัพท ………………………………….
ใบอนญุาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ที ่……………………………. ออกให ณ วันที่ …………. เดือน …………………… พ.ศ………………..
ผลการตรวจวเิคราะหอาหารจาก …………………………………………………………………………….
พรอมกบัคํ าขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ

(1)  ฉลาก จํ านวน 4 ชุด
(2)  ตัวอยางอาหาร 1 หนวย
(3)  เอกสารก ํากับอาหาร จํ านวน 4 ชุด (ถามี)
(4)  ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร จํ านวน 4 ชุด
(5)  รายการอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร จํ านวน 4 ชุด

 (ลายมอืชือ่) …………………………………….. ผูยื่นคํ าขอ



แบบ อ.18

ใบส ําคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร
---------------------------------------

ที…่………………………
ใบสํ าคัญฉบับนี้แสดงวา

อาหารชือ่ ………………………………………………………………………………………………………
ขนาดบรรจ ุ…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะของฉลาก …………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                     (ดูดานหลัง)

ผลิตโดย ……………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                  (ช่ือสถานที่ผลิต)

อยูเลขที ่……………………………………………… ตรอก/ซอย ………………….……………………….
ถนน……………………. หมูที่…… ตํ าบล/แขวง………..………………... อํ าเภอ/เขต…………………….
จงัหวดั………………….…………..…………….. ประเทศ …………………………………………………
ไดรับข้ึนทะเบยีนตํ ารับอาหารไวแลว เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………………….. พ.ศ…………………...
สํ าหรบั …………………………………………………….. ผูรับอนุญาต …………………………………..
อยูเลขที ่……………………………………………… ตรอก/ซอย ………………….……………………….
ถนน………………….…………………. หมูที่…………… ตํ าบล/แขวง………………….………………...
อํ าเภอ/เขต………………………………………… จังหวัด………………….…………..…………………..
ใบอนญุาต ……………….………………………………… ที่ ………………………………………………

ใหไว ณ วันที่ …………… เดือน …………………………… พ.ศ……………..

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

                                                                                                              ผูอนุญาต



แบบ อ.19

คํ าขอแกไขรายการทะเบียนตํ ารับอาหาร

เขยีนที…่………………………………….
วนัที…่……เดือน………………..พ.ศ………

ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป  สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………... 
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศพัท ……………………………….. ขอแกไขรายการทะเบียนตํ ารับอาหาร ชื่อ ………………………..
เลขทะเบยีนที ่………………………… ในนามของ (ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นํ าเขา) 
………………………………………………………………………………….… อยูเลขที่………………….
ตรอก/ซอย……………………..……………ถนน…………….………..…………...หมูที่……………….
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต…………………….……….จังหวัด………………………..
โทรศพัท ………………………………..

รายการทีข่อแกไข ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมอืชือ่) …………………………………….. ผูยื่นคํ าขอ



แบบ อ.20

คํ าขอใบแทนใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับ

เขยีนที…่
วนัที…่……

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

ขอรับใบแทนใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร ชื่อ ………
ตามใบส ําคญัการขึน้ทะเบียนตํ ารับอาหาร ที่ ………………….. ในนามขอ
อยูเลขที่…………………… ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน
ตํ าบล/แขวง ………………… อํ าเภอ/เขต……………………………..จัง
โทรศพัท…………………….…

เหตผุลทีข่อรับใบแทน …………………………………………
………………………………………………………………………………

 (ลายมอืชือ่) ………………

------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :-  1.  ในกรณทีีใ่บสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารสูญหาย ใ

การขึน้ทะเบยีนต ํารับอาหารสูญหายของสถานีตํ ารวจทอ
2.  ในกรณทีีใ่บสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารถูกทํ าลา

ท ําลายบางสวนนั้นมาดวย
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
    (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
อาหาร

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

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

………………………………..
ง ……………………………….
…………..……….หมูที่……… 
หวัด…………………………….

………………………………..
…………………………………

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ

---------------------------------------
หนํ าใบรับแจงความวาใบสํ าคัญ
งที่ที่ใบสํ าคัญนั้นสูญหายมาดวย
ยบางสวน ใหแนบใบสํ าคัญที่ถูก


