




เลขรบัท่ี……………………………… 

วนัท่ี………………………………….. 

(สาํหรบัเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 

แบบ อ.๓ 
 
 

คาํขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 
--------------------------------- 

เขียนที……………………………………. 
วนัท่ี……..…เดือน……………..……..พ.ศ………..… 

ขา้พเจา้ …………………..…….………..……………. อาย ุ…………… ปี  สญัชาต ิ……….… 
บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท่ี…………..…………..……….…...ออกให ้ณ………………………………….… 
อยูเ่ลขท่ี………………….ตรอก/ซอย……………..……………ถนน………………………..……...หมูท่ี่……… 
ตาํบล/แขวง…………………...…..……อาํเภอ/เขต……………………………….จงัหวดั……………………… 
โทรศพัท ์……………………………….. 

ขอตอ่อายใุบอนญุาตผลติอาหาร   ตามใบอนญุาตท่ี ……………………………………ในนามของ 
………………………………………………..… สถานท่ีผลติช่ือ ………………………………………………… 
                                            (ช่ือผูร้บัอนญุาต) 

อยูเ่ลขท่ี…………………..ตรอก/ซอย………………….…….…..ถนน……………………….…….หมูท่ี่……… 
ตาํบล/แขวง…………………………………อาํเภอ/เขต…………………………….…จงัหวดั……………………

โทรศพัท…์……………….…… ซึง่ไดร้บัอนญุาตเม่ือวนัท่ี…………. เดือน …….………………พ.ศ…………… 
และสิน้อายเุม่ือวนัท่ี………………เดือน………………………………..พ.ศ………………….. 

พรอ้มกบัคาํขอนีข้า้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานตา่ง ๆ มาดว้ย คือ 
(๑)  ใบอนญุาตผลติอาหารหรอืใบแทน 
(๒)  หนงัสือแสดงวา่เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินกิจการของนิตบิคุคลผูข้ออนญุาต 

 
 

(ลายมือช่ือ) …………………………………….. ผูย่ื้นคาํขอ 
 
 



ลําดับท่ี………………… 
เอกสารสรุปหลักฐานที่ตองนํามายื่นประกอบการขอตออายุใบอนุญาต (เขาขายโรงงาน) 

ชื่อผูขออนุญาต.........................................................................................ชื่อสถานท่ี..................................................................... 
**เลขบัตรประชาชนของผูรับอนุญาต.......................................................เลขนิติบุคคล................................................................ 
โทรศัพท...........................................................................E-mail.................................................................................................. 

เอกสารหลักฐานที่ยื่น ครบ
ถวน 

ไม
ครบ 

คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) 
 ผูลงนามในคําขอตองเปนผูรับอนุญาต/ผูดําเนินกิจการ/กรรมการบริษัท 

  

ใบอนุญาตหรอืใบแทนใบอนุญาต (ฉบับจริง)   
บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับอนุญาตหรอืผูดําเนินกิจการ  

 เฉพาะกรณีผูรับอนุญาตมาดวยตนเอง ใชบตัรประชาชนใบจริง 

 กรณีจัดสงมาทางไปรษณีย  ใหจัดสงสําเนาบัตรประชาชนผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการเพื่อยืนยันตัวตน 

  

หนังสือมอบอํานาจ  
(เฉพาะกรณีเดินทางมาย่ืนดวยตนเอง....ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการไมสามารถมาได ) 
 ติดอากรแสตมป 30 บาท 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ผูมอบอํานาจและพยาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  

สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   
สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือใบทะเบียนการคา (เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดา) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 เฉพาะกรณีนิติบุคคล เอกสารที่คัดลอกตองไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต กรรมการ
บริษัทผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราบริษัท 

  

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ (เฉพาะกรณเีปลีย่นแปลงผูดําเนินกิจการของนติิบุคคล) 

 ตองใชประกอบคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) 
โดยดาวนโหลดจากเว็ปไซต “สํานักอาหาร” ในหัวขอ “ดาวนโหลด” หัวขอยอย “ดาวนโหลดแบบฟอรม” 

 กรรมการบริษัทผูมีอํานาจลงนามมอบอํานาจและประทับตราบริษัท 

 ติดอากรแสตมป 30 บาท 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและพยาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 บัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ใบจริง) 

 มีคาธรรมเนียมคําขอ ส.4 เพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท 

  

สถานท่ีผลิตท่ีตองไดรับการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต วาดวยกําหนดวิธีการผลติ เครื่องมือเครื่องใชในการผลติ และ
การเก็บรกัษาอาหาร ตามมาตรา 6(7) แหงพระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ.2522 ใหแนบหลักฐานเพิ่มเติม ไดแก   
 สําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตที่ผานเกณฑ GMP กฎหมาย (Audit Report) หรือโดยหนวยตรวจสอบ

ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีตรวจมาแลวไมเกิน 1 ป หรือ 
 สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจากหนวย

ตรวจสอบที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงหนังสือรับรองดังกลาวยังไม
หมดอายุ และมีขอบขายครอบคลุมทุกประเภทอาหารตามที่ไดรับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา GMPทั่วไป (ฉบับที่ 193) , GMP นํ้าบริโภค (ฉบับที่ 220), GMP กรดตํ่า/ปรับกรด (ฉบับที่ 349)   
จะใชไดไมเกิน 7 ตุลาคม 2565 ภายหลังจากนั้นตองใชหนังสือรับรองตามขอบขาย GMP 420 หรือ 

 สําเนาใบรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP หรือ HACCP หรือ ISO22000 ตามมาตรฐานสากล จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจากหนวยตรวจสอบละรับรองที่ไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body: AB)  ซ่ึงใบรับรองดังกลาวยังไมหมดอายุ และมีขอบขายครอบคลุมทุก
ประเภทอาหารที่ไดรับอนุญาต 

  

คาธรรมเนียม (ชําระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไมรับเงินสดในทุกกรณ)ี    
อ่ืนๆ   

 
 
.............................................................    ............................................................. 
          ลายมือชื่อผูย่ืนคําขอ                  ลายมือชื่อเจาหนาที่ตรวจสอบ 
        ......./........../................      ......./........../................ 

 



หนังสือมอบอ านาจ 
เขียน  

(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) วันที่ เดือน พ.ศ.   
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล) 

ในนามของ (ชื่อสถานที่ประกอบการ) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด  
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/น าเข้า/เลขสถานที่ผลิตอาหาร ที่  
โดยม ี  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

กระทรวงพาณิชย ์ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ เมื่อวันที่  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่ เมื่อวันที่  
  (อื่นๆ) เป็นผู้มอี านาจจัดการ  

ที่ เมื่อวันที่  
ขอมอบอ านาจและแต่งต้ังให้ เป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าขอเกี่ยวกับ 
  การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ต่ออายุ หรือขอใบแทน   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 
  ยื่นค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่ผลิต หรอืสถานที่เก็บอาหาร กรณีเขา้ข่ายโรงงาน (อ.5) 
  ยื่นค าขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต (ส.4) 
  ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)   ยื่นค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหาร (อ.3)   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่น าเขา้ 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หรอืสถานที่ 

  การขออนุญาตสถานที่น าเข้า ต่ออายุ หรือขอใบแทน เก็บอาหาร (อ.10) 
  ยื่นค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.8) ราชอาณาจกัร (ส.5) 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรอืสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.9)   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร 

  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) 
  ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.6) 
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.5)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร  
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.7) กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.8) 
  ยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.17)   ยื่นค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (อ.19) 
  ยื่นค าขอใบแทนทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.20)   การขอประเมินดา้นวิชาการ 
  ยื่นหนังสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหนา่ย   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหาร 

นอกราชอาณาจักร   ยื่นค าขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจอืปนอาหาร   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัอาหาร 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์    ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช ้

(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) ท าขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาประเภทอาหาร   ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภยัของภาชนะบรรจุ 

  การอนุญาตโฆษณาอาหาร ที่ท าจากพลาสติก 
  ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.1)   การขอใบรับรอง (Certificate) 

   ยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
  (อ่ืนๆ)   
  

พร้อมทั้งแก้ไข ตัดทอน เอกสาร ตลอดจนรับทราบค าสั่งของราชการ และเป็นผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาต/ใบส าคัญต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ แบบจดทะเบียน/
แจ้งรายละเอียดอาหาร รวมถึง การจ่ายช าระค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย รวมถึงให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ 
เป็นการมอบอ านาจให้เฉพาะคราว เพื่อด าเนินการใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

 
ประทับตราส าคัญ ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ของบริษัท ( ) 
(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ( ) 
ลงชื่อ ผู้รับมอบอ านาจ 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

 ( ) 

(เช่น สหกรณ์ฯ/มูลนิธิ ฯลฯ) 

ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

หมายเหต ุ
1.  กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรอง 

จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท เป็นต้น และตอ้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลมาด้วย 

2.  กรณีต้องการยกเลิกการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อเป็นหลักฐานน าขอ้มูลของผู้รับมอบอ านาจออกจากระบบ 

(ท าความเข้าใจหมายเหตุแล้ว ใช้เป็นพืน้ที่ติดอากรแสตมป์ได้) 



หนังสือมอบอาํนาจและแต่งตัง้ผู้ดาํเนินกจิการ 
ตดิอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

เขียน ………………………………………….. 

วนัท่ี ………… เดือน ………………………  พ.ศ………. 

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………..... 

(ช่ือและประเภทนิตบิคุคล) สาํนกังานแหง่ใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี ………….….…. ตรอก/ซอย ………………..………… 

ถนน ……………………….. หมูท่ี่ ………. ตาํบล/แขวง …………………….. อาํเภอ/เขต ………………………. 

จงัหวดั ………………………….  โดยมี ………………………………………………………………………….… 
          (ช่ือกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท) 

เป็นผูมี้อาํนาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย ์       

เลขท่ี ………………… ลงวนัท่ี ……………… ขอมอบอาํนาจและแตง่ตัง้ให ้…………………………………… 
                          (ช่ือผูท่ี้บรษัิทประสงคจ์ะใหถื้อใบอนญุาต)  

เป็นผูด้าํเนินกิจการและมีอาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในการท่ีจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ

อาหาร พ.ศ.2522 ทัง้นีโ้ดยให ้…………………….……………………….. เป็นผูล้งลายมือช่ือในคาํรอ้ง คาํใหก้าร 
                                                                                                     (ช่ือผูท่ี้บรษัิทประสงคจ์ะใหถื้อใบอนญุาต) 

หนังสือชี ้แจง และลงนามในเอกสารทั้งปวงท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต นําเข้าฯ ต่ออายุใบอนุญาต                       

การขึน้ทะเบียนตาํรบัอาหาร การขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร แก้ไขตัดทอนเพิ่มเติมเอกสารเหล่านั้น รบัรอง    

เอกสารต่าง ๆ รบัทราบคาํสั่งทางราชการ ตลอดจนกิจการอ่ืน ๆ อันเป็นปกติธุระท่ีผูร้บัอนุญาตโดยทั่ว ๆ ไป          

จะพงึกระทาํได ้

การใดท่ีผู้ด ําเนินกิจการและผู้ร ับมอบอํานาจดังกล่าวได้กระทําไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการ            

มอบอาํนาจนี ้ขา้พเจา้ขอรบัผิดชอบและมีผลผกูพนัขา้พเจา้ทกุประการ ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี …………………………… 

 

  ประทบัตราสาํคญั 

       ของบรษัิท 

ลงช่ือ …………………………………...  ผูม้อบอาํนาจและแตง่ตัง้ 

        ( ………………………………….)  ผูด้าํเนินกิจการ 

  

 ลงช่ือ …………………………………...  ผูม้อบอาํนาจและแตง่ตัง้ 

        ( ………………………………….)  ผูด้าํเนินกิจการ 

  

 ลงช่ือ ………………………………..….. ผูร้บัมอบอาํนาจ 

        ( ………………………………….) 

  

 ลงช่ือ …………………………..……….. พยาน 

        ( ………………………………….) 

  

 ลงช่ือ ………………………………….... พยาน 

        ( ………………………………….) 

 

หมายเหต ุ  :  ใหแ้นบหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนแสดงช่ือผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทฉบบัลา่สดุดว้ย 

กรรมการ 

บรษัิทผูมี้อาํนาจ

ลงนามผกูพนั 



อัตราคาธรรมเนียมใบสําคัญเก่ียวกับอาหาร 

ชําระคาธรรมเนียมผานระบบอิเลก็ทรอนกิสเทานัน้ โดยมีขั้นตอนการดําเนนิการดงันี ้
1) เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร รับคําขอและออกใบสั่งชําระอิเล็กทรอนิกสใหทาน 
2) ทานสามารถชําระคาธรรมเนียมตางๆ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
3)  สงหลักฐานการชําระเงิน มาที่ line@ grk0167r  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การพิจารณาและตรวจสถานประกอบผลิตอาหาร  

(* เฉพาะกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง รายการเคร่ืองจักร ยายสถานที่ผลิตอาหาร หรือการเพ่ิม/ยกเลิกประเภทอาหาร) 

(1) ไมเกิน 5 แรงมา และคนงาน 1-6 คน ฉบับละ 3,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 1,500 
(2) มากกวา 5 แรงมาแตไมเกิน 20 แรงมา หรือคนงาน 7-50 คน ฉบับละ 5,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 2,500 
(3) มากกวา 20 แรงมาแตไมเกิน 50 แรงมา หรือคนงาน 51-100 คน ฉบับละ 10,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 5,000 
(4) มากกวา 50 แรงมาแตไมเกิน 100 แรงมา หรือคนงาน 101-200 คน ฉบับละ 15,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 7,500 
(5) มากกวา 100 แรงมา หรือคนงานมากกวา 200 คน ฉบับละ 20,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 10,000 

 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร 

 

1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยใชคนงานตั้งแต 50 คนขึ้นไป โดยไมใช
เครื่องจักรหรือใชเครื่องจักรท่ีกําลังรวมไมถึงสองแรงมา  

ฉบับละ 5,000 

2. ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยใชงานต้ังแต 50 คนขึ้นไป และใช 
เครื่องจักรตั้งแตสองแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสองแรงมาแตไมถึงสิบแรงมา  

ฉบับละ 6,000 

3. ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยใชคนงานตั้งแต 50 คนขึ้นไป และใช
เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมตั้งแตสิบแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสิบแรงมาแตไมถึงย่ีสิบหาแรงมา  

ฉบับละ 7,000 

4. ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานท่ีประกอบกิจการโดยโดยใชคนงานตัง้แต 50 คนขึ้นไป และใช
เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมตั้งแตย่ีสิบหาแรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตย่ีสิบหาแรงมาแตไมถึงหาสิบแรงมา 

ฉบับละ 8,000 

5. ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานท่ีประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแตหาสิบแรงมา 
หรือกําลังเทียบเทาต้ังแตหาสิบแรงมาขึ้นไป 

ฉบับละ 10,000 

6. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 
7. การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆแตละฉบับ   


	dd4757b62f7f3550fa760b605e4e585a859af1d364d66aba41848d22fb10dd6f.pdf
	0eeaf045c2a249808edb0ea1558de870aa0acbe595930adaaded2ebaf7b440bc.pdf
	5613f6ec23ef376ca16bd5b809d9b97a8ecc12b588aa50cb90b37d3676cfa2e6.pdf
	รง1
	รง2
	รง3
	รง4
	หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

	รง5


