
รายการ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
1.การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 
1.1 การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) ขอใหม่ 
     การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) คลิก 
       เอกสารเพ่ิมเติมตามที่ระบุในคำขอ 
 
**ไม่รวมระยะเวลานดัตรวจและปรับปรุงสถานท่ี 

6 วันทำการ 

1. ค่าคำขอ 2,000 บาท 
2. ค่าคำขอตรวจประเมิน 

▪ > 5 - 20 แรงม้า        
▪ > 20 - 50 แรงม้า      
▪ > 50 - 100 แรงม้า      
▪ > 100 แรงม้า         

 
 

หรือคนงาน 7-50 คน                  
หรือคนงาน 51-100 คน   
หรือคนงาน 101-200 คน 
หรือคนงาน > 200 คน            

 
 

5,000   บาท 
10,000 บาท 
15,000 บาท 
20,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
▪ < 2 แรงม้า              
▪ 2 ถึง < 10 แรงม้า        
▪ 10 ถึง < 25 แรงม้า      
▪ 25 ถึง < 50 แรงม้า     
▪ 50 แรงม้า ขึ้นไป 

และคนงาน 50 คนขึ้นไป              
และคนงาน 50 คนขึ้นไป              
และคนงาน 50 คนขึ้นไป              

   และคนงาน 50 คนขึ้นไป     
  

5,000   บาท 
6,000   บาท 
7,000   บาท 

   8,000   บาท 
   10,000 บาท 

1.2 การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร 

     ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร **ไม่รวมระยะเวลานัดตรวจและปรับปรุงสถานท่ี 

  (1) ขอย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหาร (อ.5) คลิก 
         เอกสารเพ่ิมเติมตามที่ระบุในคำขอ 
**ไม่รวมระยะเวลานดัตรวจและปรับปรุงสถานท่ี 
 

6 วันทำการ 

1. ค่าคำขอย้ายสถานที่ผลิต 2,000 บาท 
2. ค่าคำย้ายสถานที่เก็บ 500 บาท 
3. ค่าคำขอตรวจประเมิน 

▪ > 5 - 20 แรงม้า        
▪ > 20 - 50 แรงม้า      
▪ > 50 - 100 แรงม้า 
▪ > 100 แรงม้า      

 
หรือคนงาน 7-50 คน                  
หรือคนงาน 51-100 คน   
หรือคนงาน 101-200 คน 

   หรือคนงาน > 200 คน            

 
5,000   บาท 
10,000 บาท 
15,000 บาท 

     20,000 บาท 
  (2) เพิ่มประเภทอาหาร (ส.4) คลิก 
       เอกสารเพ่ิมเติมตามที่ระบุในคำขอ  **ไม่รวมระยะเวลานัดตรวจและปรับปรุงสถานท่ี 

1. ค่าคำขอ 1,000 บาท 
2. ค่าคำขอตรวจประเมิน 

▪ > 5 - 20 แรงม้า        
▪ > 20 - 50 แรงม้า      
▪ > 50 - 100 แรงม้า 
▪ > 100 แรงม้า    

 
หรือคนงาน 7-50 คน                  
หรือคนงาน 51-100 คน   
หรือคนงาน 101-200 คน 

   หรือคนงาน > 200 คน            

 
5,000   บาท 
10,000 บาท 
15,000 บาท 

      20,000 บาท 

  (3) เปลี่ยนแปลงแปลน หรือ เครือ่งจักร (ส.4)  คลิก 
       เอกสารเพ่ิมเติมตามที่ระบุในคำขอ 
**ไม่รวมระยะเวลานดัตรวจและปรับปรุงสถานท่ี 
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     ไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 

  (1) แก้ไขช่ือผู้รับอนุญาต/นิตบิุคคล ช่ือผู้ดำเนินกจิการ ช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร (ส.4)  คลิก 
       เอกสารเพ่ิมเติมตามที่ระบุในคำขอ 3 วันทำการ ค่าคำขอ 500 บาท 
  (1) ยกเลิกประเภทอาหาร ยกเลกิสถานท่ีเก็บอาหาร (ส.4)  คลิก 
1.3 การต่ออายุใบอนุญาต (อ.3)  
      การต่ออายุใบอนุญาต (อ.3) คลิก 
      เอกสารเพ่ิมเติมตามที่ระบุในคำขอ 
**ไม่รวมระยะเวลานดัตรวจและปรับปรุงสถานท่ี 
 

1 วันทำการ 

1. ค่าคำขอ 500 บาท 
2. ค่าคำขอตรวจประเมิน (กรณีไม่มีใบ cer รับรองจากหน่วยงานเอกชน คลกิ) 

▪ > 5 - 20 แรงม้า        
▪ > 20 - 50 แรงม้า      
▪ > 50 - 100 แรงม้า 
▪ > 100 แรงม้า  

หรือคนงาน 7-50 คน                  
หรือคนงาน 51-100 คน   
หรือคนงาน 101-200 คน 

   หรือคนงาน > 200 คน 

5,000   บาท 
10,000 บาท 
15,000 บาท 

     20,000 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   

▪ < 2 แรงม้า              
▪ 2 ถึง < 10 แรงม้า        
▪ 10 ถึง < 25 แรงม้า      
▪ 25 ถึง < 50 แรงม้า     
▪ 50 แรงม้า ขึ้นไป 

และคนงาน 50 คนขึ้นไป              
และคนงาน 50 คนขึ้นไป              
และคนงาน 50 คนขึ้นไป              

   และคนงาน 50 คนขึ้นไป     
  

5,000   บาท 
6,000   บาท 
7,000   บาท 

   8,000   บาท 
      10,000 บาท 

1.4 การขอรับใบแทนใบอนุญาต (อ.4) คลิก 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 500 บาท ไม่มีค่าคำขอ 
1.3 ยกเลิกใบอนุญาต คลิก 1 วันทำการ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
1.4 ส่งตรวจวิเคราะห์ท่ีศูนย์วิทย์ฯ คลิก หรือกรมวิทย์ คลิก 30 วันทำการ ค่าใช้จ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิก 

บริษัท/นิติบุคคล 
▪ หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนนิกิจการ  คลิก 
▪ หนังสือมอบอำนาจทั่วไป (ยื่นเอกสารแทน) คลิก 
▪ หนังสือสัญญาเช่า คลกิ 
▪ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี คลิก 

 ผลิตภัณฑ ์
▪ รายชื่อผู้ตดิต่อ/สถานประกอบการ คลิก 
▪ คำขอยื่นผลติภณัฑ์ สบ.5 ขอใหม ่คลิก 
▪ คำขอแก้ไขผลิตภณัฑ์ สบ.6  คลิก 
▪ คำขอยื่นออนไลน์ E-submission คลิก 

เกณฑ์ตรวจสถานที ่
▪ ตส.1(50) อาหารทั่วไป คลิก 
▪ ตส.3(50) น้ำบริโภค คลิก 
▪ ตส.9(55) primary GMP คลิก 
▪ ตส.13(60) ผักและผลไม้ คลิก 

 
▪ ตส.5(50) นมพาสเจอรไ์รส์ คลกิ 
▪ ตส.11(55) อาหารกระป๋อง คลิก 
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