
แบบ สอ. 1 
 

เลขที่รับ................/...................    คําขอรับ                                  เลขที่.......................... 
ใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
                     เขียนที่.................................................... 

วันที่............เดอืน...............................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ............................ป  สัญชาติ................... 
อยูบานเลขที่....................หมูที่...........ตรอก / ซอย..............................................ถนน...................................................
ตําบล / แขวง ................................................อําเภอ / เขต .............................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท............................................................ 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจดัตั้ง             สถานที่จําหนายอาหาร              สถานที่สะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล..............................................................................................................................
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกจิการวา............................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร   จํานวนคนงาน........................คน  ตั้งอยู  ณ เลขที่.......................
หมูที่..............ตําบล..........................อําเภอ........................จังหวดั.........................................โทรศัพท......................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
  1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 
  2.  สําเนาทะเบียนบาน  ของผูขอรับใบอนุญาต 
  3.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ของสถานประกอบการ 
  4.  ใบรับรองแพทย  ของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนวยอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
  5.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน  มลูฝอย 
  6. .................................................................................................................. 
 

แผนที่ตัง้สถานที่ประกอบการพอสังเขป  
 
 
 
 
 
 
 
  ขอรับรองวาขอความในแนบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

        (....................................................) 



แบบ สอ. 2 
 

เลขที่รับ................/...................    คําขอรับ                                  เลขที่.......................... 
หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหาร 

 
                     เขียนที่.................................................... 

วันที่............เดอืน...............................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ............................ป  สัญชาติ................... 
อยูบานเลขที่....................หมูที่...........ตรอก / ซอย..............................................ถนน...................................................
ตําบล / แขวง ................................................อําเภอ / เขต .............................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท............................................................ 
 ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง             สถานที่จําหนายอาหาร         

      สถานที่สะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล..............................................................................................................................
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกจิการวา............................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร   จํานวนคนงาน........................คน  ตั้งอยู  ณ เลขที่.......................
หมูที่..............ตําบล..........................อําเภอ........................จังหวดั.........................................โทรศัพท......................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
  1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 
  2.  สําเนาทะเบียนบาน  ของผูขอรับใบอนุญาต 
  3.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ของสถานประกอบการ 
  4.  ใบรับรองแพทย  ของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนวยอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
  5.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน  มลูฝอย 
  6. .................................................................................................................. 
 

แผนที่ตัง้สถานประกอบการพอสังเขป  
 
 
 
 
 
 
 
  ขอรับรองวาขอความในแนบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                    (....................................................) 
 



 
    แบบ สอ. 3 

 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เลมที่..............................เลขที่.................................ป.................................. 
 
  อนุญาตให.........................................................................อายุ.......................ป  สัญชาติ................... 
อยูบาน / สํานกังานเลขที่...........................หมูที่.................ตรอก / ซอย.................................ถนน................................
ตําบล / แขวง ..........................................อําเภอ / เขต .........................................จังหวดั............................................... 
โทรศัพท.......................................................... 
  ขอ 1.  ดําเนินการจัดตั้ง              สถานที่จําหนายอาหาร             สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท.................................................................พื้นที่ประกอบการ..........................................................ตารางเมตร 
คาธรรมเนียม.....................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมที่.........เลขที่...........ลงวันที่..........เดือน....................พ.ศ...............
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกจิการวา....................................................................จํานวนคน....................................คน
ตั้งอยู  ณ  เลขที่.............หมูที่.............ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด.............................................
โทรศัพท......................................โทรสาร...................................... 
  ขอ 2.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ตองปฏิบตัิตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล............................... 
          วาดวย  สถานที่จําหนายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ................................ 
   (2)  ..................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตฉบบันี้ใหใชไดจนถึงวันที่.......................เดือน................................พ.ศ. ......................... 
 
     ออกให   ณ  วนัที่..............เดอืน...........................พ.ศ............................ 
 
 ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ................................................ 

   (.............................................)              (..................................................) 
                   ผูรับเงิน              นายกองคการบริหารสวนตําบล........................ 
 
คําเตือน  1)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต 
  2)  ตองตออายใุบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิน้อายุ  มิฉะนัน้  ตองชําระคาปรับเพิ่ม 
                     ขึ้นรอยละ  20 
 



 
    แบบ สอ. 4 

 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เลมที่..............................เลขที่.................................ป.................................. 
 
  ออกหนังสือรับรองการแจงให.................................................อายุ................ป  สัญชาติ................... 
อยูบาน / สํานกังานเลขที่...........................หมูที่.................ตรอก / ซอย.................................ถนน................................
ตําบล / แขวง ..........................................อําเภอ / เขต .........................................จังหวดั............................................... 
โทรศัพท.......................................................... 
  ขอ 1.  ดําเนินการจัดตั้ง              สถานที่จําหนายอาหาร             สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท.................................................................พื้นที่ประกอบการ..........................................................ตารางเมตร 
คาธรรมเนียม.....................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมที่.........เลขที่...........ลงวันที่..........เดือน....................พ.ศ...............
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกจิการวา....................................................................จํานวนคน....................................คน
ตั้งอยู  ณ  เลขที่.............หมูที่.............ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด.............................................
โทรศัพท......................................โทรสาร...................................... 
  ขอ 2.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ตองปฏิบตัิตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล............................... 
          วาดวย  สถานที่จําหนายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ................................ 
   (2)  ..................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตฉบบันี้ใหใชไดจนถึงวันที่.......................เดือน................................พ.ศ. ......................... 
 
     ออกให   ณ  วนัที่..............เดอืน...........................พ.ศ............................ 
 
 ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ................................................ 

   (.............................................)              (..................................................) 
                   ผูรับเงิน              นายกองคการบริหารสวนตําบล........................ 
 
คําเตือน  1)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต 
  2)  ตองตออายใุบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิน้อายุ  มิฉะนัน้  ตองชําระคาปรับเพิ่ม 
                     ขึ้นรอยละ  20 
 



 
 

แบบ สอ. 5 
 

เลขที่รับ................/...................    คําขอตออายุ                                  เลขที่.......................... 
ใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
             เขียนที่.................................................... 

วันที่............เดอืน...............................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ............................ป  สัญชาติ................... 
อยูบานเลขที่....................หมูที่...........ตรอก / ซอย..............................................ถนน...................................................
ตําบล / แขวง ................................................อําเภอ / เขต .............................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท............................................................ 
  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต   จัดตั้ง        สถานที่จําหนายอาหาร        สถานที่สะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล..............................................................................................................................
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกจิการวา............................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร   จํานวนคนงาน........................คน  ตั้งอยู  ณ เลขที่.......................
หมูที่..............ตําบล..........................อําเภอ........................จังหวดั.........................................โทรศัพท......................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
  1.  ใบอนุญาตเดิม 
  2.  ใบรับรองแพทย  ของผูไดรับอนุญาต  ผูชวยจําหนวย  และผูปรุงอาหาร 
  3.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มลูฝอย 
  4.  .................................................................................................................................. 
 
  ขอรับรองวาขอความในแนบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                    (....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 
 

      การชําระคาธรรมเนียม   
 ครั้งที่.................ประจําป................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
วันที่................/.................../................
คาธรรมเนียม................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่.........เลขที่........... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
 

(ลงช่ือ)....................................... 
(......................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล
............. 

      การชําระคาธรรมเนียม   
 ครั้งที่.................ประจําป................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
วันที่................/.................../................
คาธรรมเนียม................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่...........เลขที่.......... 
ลงวันที่........../.................../.................. 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
 

(ลงช่ือ)....................................... 
(......................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล
............. 

      การชําระคาธรรมเนียม   
 ครั้งที่.................ประจําป................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
วันที่................/.................../................
คาธรรมเนียม................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........... 
ลงวันที่........../.................../.................. 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
 

(ลงช่ือ)....................................... 
(......................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล
.............. 

      การชําระคาธรรมเนียม   
 ครั้งที่.................ประจําป................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
วันที่................/.................../................
คาธรรมเนียม................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
 

(ลงช่ือ)....................................... 
(......................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล........... 

      การชําระคาธรรมเนียม   
 ครั้งที่.................ประจําป................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
วันที่................/.................../................
คาธรรมเนียม................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
 

(ลงช่ือ)....................................... 
(......................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล...........

      การชําระคาธรรมเนียม   
 ครั้งที่.................ประจําป................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
วันที่................/.................../................
คาธรรมเนียม................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........... 
ลงวันที่........./................/................ 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
 

(ลงช่ือ)....................................... 
(......................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล...........

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. 6 

 
เลขที่รับ................/...................               คําขอชําระคาธรรมเนียมประจาํป                 เลขที่.......................... 

  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสะสมอาหาร 
 

             เขียนที่.................................................... 
วันที่............เดอืน...............................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ............................ป  สัญชาติ................... 
อยูบานเลขที่....................หมูที่...........ตรอก / ซอย..............................................ถนน...................................................
ตําบล / แขวง ................................................อําเภอ / เขต .............................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท............................................................ 
  ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนงัสือรับรองการแจงจัดตั้ง 
      สถานที่สะสมอาหาร              สถานที่จําหนายอาหารประเภท......................................... 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล..............................................................................................................................
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกจิการวา............................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร   จํานวนคนงาน........................คน  ตั้งอยู  ณ เลขที่.......................
หมูที่..............ตําบล..........................อําเภอ........................จังหวดั.........................................โทรศัพท......................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
  1.  ใบอนุญาตเดิม 
  2.  ใบรับรองแพทย  ของผูไดรับอนุญาต  ผูชวยจําหนวย  และผูปรุงอาหาร 
  3.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มลูฝอย 
  4.  .................................................................................................................................. 
 
  ขอรับรองวาขอความในแนบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                    (....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. 7 

 
เลขที่รับ................/...................   คําขออนุญาตการตาง ๆ                             เลขที่.......................... 

เกี่ยวกับสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

             เขียนที่.................................................... 
วันที่............เดอืน...............................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ............................ป  สัญชาติ................... 
อยูบานเลขที่....................หมูที่...........ตรอก / ซอย..............................................ถนน...................................................
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