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แนวทางการใชวัตถุเจือปนอาหาร 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด5 กองควบคุมอาหาร 

 การควบคุมวัตถุเจือปนอาหาร  
วัตถุเจือปนอาหารจัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะ ซ่ึงผูผลิตหรือนําเขาเพื่อจําหนายตองดาํเนินการดังนี ้

1.สถานที่ผลิตหรือนําเขาตองขอใบอนุญาตผลิต / นําเขา 
  และ 2.ผลิตภัณฑตองขอขึ้นทะเบยีนตํารับอาหาร/ขอใชฉลากอาหาร 
โดยการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร/ขอใชฉลากอาหารจะมีการตรวจผลวิเคราะหวัตถุเจือปนอาหารตาม
คุณภาพทีก่ําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารหลักฐานทีย่ืนยนั สูตรสวนประกอบ ,
คุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร ,กรรมวิธีการผลิต รวมทั้งฉลากและวิธีการใช 

 ความหมายของวัตถุเจือปนอาหาร 
  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่281) พ.ศ.2547 เร่ืองวัตถุเจือปนอาหาร คือ 
“วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือสวนประกอบที่สําคัญของอาหารแตใชเจือปนในอาหารเพื่อ
ประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิต การแตงสี การปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการ
ขนสง ซ่ึงมีผลตอคุณภาพหรอืมาตรฐานหรอืลักษณะของอาหาร รวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนในอาหาร แตมี
ภาชนะบรรจุไวเฉพาะใสรวมกับอาหารเพือ่ประโยชนดังกลาวขางตนดวย” 

 ทําไมถึงตองใชวัตถุเจือปนอาหาร  
  เนื่องจากปจจุบันการผลิตอาหารมักทําในรูปอุตสาหกรรมผลิตในปริมาณมากๆ และสงไปจําหนาย
ไกลจากแหลงผลิตขึ้น จึงมีการนําเอาสารเคมีมาใชเพื่อประโยชนในทางเทคโนโลยีการผลิต และการ
เก็บรักษา การใชวัตถุเจือปนอาหารมีจุดประสงคการใชหลักดังนี ้
• เพื่อใหอาหารมีความคงตัว เชนการใชอีมัลซิไฟเออร ทําใหอาหารมีสภาพเปนอิมัลช่ัน ลักษณะ

สัมผัสคงตัวและปองกันน้ําและน้ํามันเกิดการแยกชั้น  สเตบิไลเซอร และสารชวยใหขน ทําให
ผลิตภัณฑอาหารมีลักษณะเนือ้สัมผัสคงตัวและเปนเนื้อเดยีวกัน สารปองกันการจับตวัเปนกอน
ชวยใหอาหารเชนเกลือไมเกาะกันและนําไปใชไดสะดวก 

• เพื่อรักษาคณุภาพโดยรวมของผลิตภัณฑอาหาร เชนการใชวัตถุกันเสยีเพื่อปองกันการเสื่อมเสีย
ของอาหารจากยีสต รา แบคทีเรีย วัตถุกนัหืน เพื่อปองกนัการเสื่อมเสียจากการออกซิเดชั่นของ
อาหารที่มีน้ํามนัและไขมนัเปนสวนประกอบ และการเปลีย่นสีของผักและผลไม 

• เพื่อควบคุมความเปนกรด-ดางของอาหาร เชนการเติมกรดลงไปในอาหารเพื่อลดอุณหภูมแิละ
เวลาในการฆาเชื้ออาหาร การใชกรดเพื่อชวยปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในผงฟเูพื่อใหขนม
อบมีลักษณะผลิตภัณฑตามตองการ 

• เพื่อแตงสีใหกล่ินรสอาหารตามความตองการของผูบริโภค 
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หนาที่ของวตัถุเจือปนอาหารในอาหาร  codex ไดแบงกลุมหนาที่ของวัตถุเจือปนอาหารไวดงันี้ 
• กรด ( Acid)  ใหความเปนกรด และใหรสเปรี้ยวในอาหาร 
• กันหนื (Antioxidant) ยืดอายุการเก็บอาหารจากการออกซิเดชั่น เชน การหืนของไขมนั หรือการ

เปล่ียนสีของผัก ผลไม 
• กันเสีย ( Preservative ) ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารจากเชื้อจุลินทรีย 
• เกลืออีมัลซีไฟเออร ( Emulsifier salt) ชวยการเรียงตัวของโปรตีนในกระบวนการผลิตเนยแข็ง

เพื่อปองกันการแยกตวั 
• กาซ ( Propellant) กาซอื่นๆ นอกจากอากาศที่เติมลงไปในภาชนะบรรจุอาหาร 
• ชวยเก็บความชื้น ( Humectants ) ปองกันมิใหอาหารแหง 
• ชวยเคลือบผิว  ( Glazing agent ) เคลือบผิวของอาหาร 
• ชวยเพิ่มปริมาณ ( Bulking agent) สารที่เติมลงไปเพื่อเพิม่เนื้อในอาหาร( ยกเวน อากาศ และน้ํา) 

โดยไมมีผลตอคุณคาทางโภชนาการของอาหาร 
• ชวยใหคงรูป ( Firming agent) ใหเนื้อเยื่อของผัก ผลไม คงรูป  
• ชวยใหคงตวั( Stabilizer) ใหอาหารมีความคงตัวเปนเนือ้เดียวกัน  ไมแยกสวน 
• ชวยใหสีคงตัว( Color retention) ทําใหสีคงตัว หรือ คงอยูในอาหาร 
• ชวยใหขึ้นฟู ( Raising agent ) ปลอยกาซเพื่อเพิ่มปริมาตรของโดในการทําขนมอบ 
• ทําใหเกดิฟอง ( Foaming agent) ทําใหเกดิฟอง เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะสม่ําเสมอระหวางชัน้

ของกาซและของเหลว 
• ทําใหเปนเจล (Gelling agent)  ทําใหเกดิเจลในอาหาร 
• ทําใหขน ( Thickener ) เพิ่มความหนดืใหกับอาหาร 
• ปรับความเปนกรด-ดาง (Acidity regulator) ควบคุมความเปนกรด ดางของอาหารเชน กรด ดาง บฟัเฟอร 
• ปรับคุณภาพแปง ( Flour treatment agent ) เติมลงไปในแปงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และสี ของขนมอบ 
• ปองกันการจบัตัวเปนกอน ( Anticaking agent) ชวยปองกันหรือลดการเกิดฟอง 
• ใหความหวาน ( Sweetener ) สารใหรสหวานที่ไมใชน้ําตาล 
• สี ( Color ) เพิ่มสี 
• เสริมรส ( Flavor enhancer ) กระตุนกลิน่รสของอาหาร  

ความเปนมาของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาต   
  วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตใหเติมลงไปโดยตรงในอาหาร จะตองผานการประเมินการทดสอบความ
เปนพิษระยะยาวในสัตวทดลองเปนอยางนอยและประเมินคาความปลอดภัยดานอืน่ๆ จากหนวยงานที่
มีความชํานาญเปนการเฉพาะ   เพื่อความแนใจวาผูบริโภคอาหารไดรับความปลอดภยัหากมีการใช
สารเคมีนั้นในอาหาร รวมถึงตองบรรลุวัตถุประสงคการใชตามตองการ 
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คาความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (ADI, Acceptable Daily Intake) 

  หมายถึง ปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่สามารถรับประทานไดตลอดอายุขัย เปนคาที่ไดจากการนํา
ขอมูลความเปนพิษจากการทดลองทางพิษวิทยา มากําหนดคาสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารนั้นที่
รางกายคนสามารถยอมรับวัตถุเจือปนอาหารนั้นในปริมาณดังกลาวได สําหรับวัตถุเจอืปนอาหารทีม่ี
ความปลอดภยัสูงๆ คาที่ไดจะเปนคา “not specified” หรือ  “not limited” แตหาก มคีาเปนตัวเลข 
โดยมีหนวยเปน มิลลิกรัม/กโิลกรัมน้ําหนกัตัว ( miligram / kilogram body weight ) วัตถุเจือปน
อาหารนั้นจะมคีวามปลอดภยัที่ไมสูงมากนัก นอกจากนัน้ กรณีที่เปนสารที่ชวยในกรรมวิธีการผลิต 
(Processing aids) อาจมีคาเปน “accept”  ซ่ึงคาความปลอดภัยเหลานีจ้ะเปนคาทีใ่ชในการกําหนด
ปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆในอาหารกลุมตางๆ (ตรวจสอบคาความปลอดภัยของวัตถุเจอื
ปนอาหารไดที่ http://jecfa.ilsi.org หรือ http://www.inchem.org ) 

คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร 
  วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตใหใชในอาหารตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตรงตามที่กําหนดใน 
• CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION โดยกําหนดออกมาเปน JECFA SPECIFICATION 
(ตรวจสอบSpecificationไดที่ http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/search.html?lang=en) 
• ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน 
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหาร 
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว 
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว(ฉบับที่ 2) 

วัตถุเจือปนอาหารที่ไมไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว 
  ตองสงขอมูลความปลอดภยัดานตางๆ ตามขอ 4 (3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 281) 
พ.ศ. 2547 เร่ืองวัตถุเจือปนอาหาร  มาใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณากําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานและประกาศเปนประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อบังคับใชตอไป 

การใชวัตถุเจือปนอาหาร  
  จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคเปนสําคัญ นอกจากนัน้จะตองคํานึงถึง หนาที่ของวัตถุเจือ
ปนอาหารนั้นในอาหาร  ประสิทธิภาพ ความจําเปนในกรรมวิธีการผลิต และประเดน็สําคัญที่ควร
ตระหนกัอยางยิ่งคือจําเปนตองใชหรือไม เชน การใชวัตถุกันเสียในขนมที่ผูผลิต ผลิตเพื่อจําหนาย
โดยตรงตอผูบริโภค เนื่องจากควรเปนการผลิตเพื่อจําหนายวันตอวันในกรณีที่ผลิตภณัฑนัน้มีอายุการ
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เก็บสั้นๆ อีกทัง้ ผูใชตองใชวตัถุเจือปนอาหารที่มีเลข อย. แลวเทานัน้ และชนิดของวตัถุเจือปนอาหาร
ที่มีความประสงคจะใชในอาหารชนิดใดตองเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายอยางเครงครัด ทาน
สามารถตรวจสอบขอกําหนดการใชของวตัถุเจือปนอาหารไดที่ 

 มาตรฐานทั่วไปสําหรับการใชวัตถุเจือปนอาหารของCODEX (GSFA online) 
ตรวจสอบไดที่ http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/additives/index.html 
หรือ http://www.codexalimentarius.net/download/standards/4/CXS_192e.pdf 
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เร่ือง  ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 
เร่ือง  ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร ( ฉบับที่ 2 ) 

หากตองการใชวัตถุเจือปนอาหารที่แตกตางจากขอกําหนดดังกลาวทานสามารถยื่นแบบคําขอ
อนุมัติสูตรสวนประกอบและการใชวัตถุเจอืปนอาหาร (download)พรอมทั้งสงรายละเอียดตางๆ เชน 
คุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหารที่ใช ,ความจําเปนในการใชในอาหารชนดินั้นๆ มาโดย
ตรงที่ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหาร  
  หากทานประสงคจะซื้อวัตถุเจือปนอาหารมาใชขอใหตรวจสอบเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) โดย
ฉลากของผลิตภัณฑจะตองมช่ืีอเคมี หรือช่ือสามัญของผลิตภัณฑ ช่ือทีต่ั้งของผูผลิต / นําเขา ปริมาณ
สุทธิ  และกรณีที่เปนขนาดที่ใชในบานเรอืนจะตองมวีิธีการใชและปรมิาณการใชซ่ึงทานควรใชตาม
ขอแนะนําบนฉลาก หรือ ตามเงื่อนไขการใชที่กฎหมายกาํหนด 

การแสดงฉลากของอาหารที่มีการใชวตัถุเจือปนอาหาร  
  ขณะนี้สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดใหผูผลิตตองใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัการใช
วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภณัฑโดยกําหนดใหตองแสดงขอความหากมกีารใช ดังนี ้

- ใชวัตถุกนัเสีย 
- เจือสีธรรมชาติ หรือ เจือสีสังเคราะห 
- ใช……….เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร(ความที่เวนไวใหระบุช่ือของวัตถุปรุงแตงรสอาหารที่

ใช เชน โมโนโซเดียมกลูตาเมท) 
- ใช………เปนวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล(ความที่เวนไวใหระบุชือ่ของวัตถุที่ใหความ

หวานแทนน้ําตาลที่ใช เชน แอสปารแตม)  

1ตุลาคม 2550

http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/additives/index.html
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/4/CXS_192e.pdf
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/105/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00153091.PDF
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับวตัถุเจือปนอาหาร 
ประกาศกระทรวงฯ ชื่อเรื่องของประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (วันที่ลงนาม) 

ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร พรอมบัญชีแนบทายประกาศ(3 พ.ย.47) 
การกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม(3 พ.ย.47) 
หลักเกณฑการใชวิธีการตรวจวิเคราะหวัตถุเจือปนอาหารที่แตกตางไปจากขอกําหนดใน 
Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives(4 พ.ย.47) 
การกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภท 
วัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร(17 มิ.ย.48) 
การกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดีย่ว(24 มิ.ย.48) 
การกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดีย่ว (ฉบับที่ 2) (12 ต.ค.2549) 

(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 
เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 

ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)(14 ก.ย.49)   
 

1ตุลาคม 2550

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00147362.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00153091.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00153092.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00167973.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169847.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00174680.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/105/11.PDF
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http://newsser.fda.moph.go.th/food2/file/Laws/Announcement%20of%20the%20Food%20and%20Drug%20Administration/17DirtyFood2.pdf
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คําแนะนําประกอบการยื่น 
แบบขอใหพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

 

ใชแบบฟอรม 2 ชุด ตอ 1 ผลิตภัณฑ 
 

1.โปรดพิมพ..ในแบบขอใหพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช
วัตถุเจือปนอาหาร จํานวน 2 ชุด และลงลายมือช่ือจริงทุกฉบับ 
2.จัดเตรียมเอกสารใหครบถวน..ตามที่ระบุไวในแบบขอให

พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใชวัตถุเจือปนอาหารจํานวน 2 ชุด 
3.ชองวางใดไมสามารถพิมพขอมูลไดหมดใหพิมพ”ตามเอกสารแนบ”

และแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน สูตรสวนประกอบ ,กรรมวิธีการผลิต 
,Specification ของวัตถุเจือปนอาหาร เปนตน โดยเอกสารตองสงมา
จากผูผลิต(ฉบับจริง หรือ สําเนาก็ได) 



เลขรับที่ ………………………….. 
วันที่ ……………………………… 

 
      บริษัท/หจก./ราน ………………………………………. 

  วันที่ …….. เดือน ………………… พ.ศ. …… 
 
เร่ือง ขอใหพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใชวัตถุเจือปนอาหาร 
เรียน ผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร 
 

เนื่องดวย บริษทั/หจก./ราน …………………………………………………………………….. 
มีความประสงคจะผลิตอาหารประเภท ………………………………………………………………………. 
ณ สถานที่ผลิตชื่อ ……………………………………………..………………… ตั้งอยูเลขที่ ……………… 
ซอย ……………….……………. ถนน ……………..…….………. แขวง/ตําบล ……………………..…… 
เขต/อําเภอ …………………….….. จังหวัด …………...………………. ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
เลขที่ ………………………….. จึงเรียนมาเพื่อขอใหพิจารณาอนุมตัิสูตรการผลิตอาหารดังกลาว และ/หรือ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร โดยมีรายละเอยีดประกอบการพิจารณาดังตอไปนี ้
1. ช่ืออาหาร ………………………………………………………………………………………………. 
2. สูตรสวนประกอบของอาหาร (คิดเปนรอยละของน้ําหนกั) 
 …………………………………………………... ………………………………………………… 
 …………………………………………………... ………………………………………………… 
 …………………………………………………... ………………………………………………… 
 …………………………………………………... ………………………………………………… 
 …………………………………………………... ………………………………………………… 
3. กรรมวิธีการผลิต 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
4. ลักษณะของอาหาร ……………………………………………………………………………………. 
5. ภาชนะบรรจุ …………………………………………………………………………………………… 

น้ําหนกัสทุธิ…………………………………………………………………………………………….. 
 



เลขรับที่ ………………………….. 
วันที่ ……………………………… 2 

 
6. รายละเอียดอืน่ ไดแก (เลือกทําเครื่องหมาย / ในชองทีต่องการ) 
 6.1  จุดประสงคการจําหนาย   จําหนายโดยตรงตอผูบริโภคภายในประเทศ 
    จําหนายสงออกตางประเทศ 
    จําหนายเปนวัตถุดิบใหโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 6.2  วัตถุประสงคในการใช คือ   บริโภคเปนอาหารทั่วไป 
    เปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารอื่น ไดแก …………… 

………………………………………………………… 
 6.3  วิธีการใชหรือวิธีการปรงุ   บริโภคไดทันท ี
  กอนบริโภคตองผานวิธีการปรุง คือ ………………….. 

………………………………………………………… 
   
พรอมกันนี้ไดสงเอกสารประกอบการพจิารณาดวยดังตอไปนี ้

  สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร จํานวน 1 ฉบับ 
  ฉลากอาหาร  จํานวน 1 ฉบับ 
  หนังสือรับรองความปลอดภัยของวัตถุแตงกลิ่นรส (ออกใหโดยสวนราชการของประเทศที่ผลิต)   

       จํานวน …….… ฉบับ 
  Specification ของวัตถุเจือปนอาหาร  จํานวน …….. ฉบับ 
  รายละเอยีดของวัตถุเจอืปนอาหาร และ/หรือวัตถุแตงกลิ่นรสอาหาร  จํานวน ……….. ฉบับ 
  อ่ืน ๆ ไดแก ………………………………………………………………………………………………. 

 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………..…. ผูขออนุญาต 
           (……………………………………..) 

 



 

เอกสารรายละเอียดสูตรอาหารและการใชวัตถุเจือปนอา
ช่ืออาหาร ………..…………………………………………………………………
ช่ือและที่ตั้งผูผลิต ………………...………………………………………………
ช่ือและที่ตั้งผูนําเขา ……………...………………………………………………
ประเภท ……………………………………………………………………………
จุดประสงคการจําหนาย …………………………………………………………
สูตรสวนประกอบ …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ภาชนะบรรจุ/ขนาดบรรจุ …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………………
(…………

เห็นชอบตามรายละเอยีดขางตน 

 
………………………………………………

(…………..…………………………..) 

 

วันที่ …………………………. 
 

เลขรับที่ ………………………….. 
วันที่ ……………………………… 
หาร 
………………………… 

…………………….……. 
…………………….……. 

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

…………………………... 
…………………………... 

…….………….. ผูยื่นคําขอ 
…………………….) 

. 
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