
 

 

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

แบบคําขอ 
 ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

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

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ...................  

ข้าพเจ้า.......................................................อายุ............ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่................. 

หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................โทรศัพท์................. ...............................

    ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต จัดต้ัง  สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า....................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่................หมู่ที่ ................ 
ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์.....................................  

   พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาอย่างละ ๑ ฉบับ ดังนี้  
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน   
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถ้ามี)    
๔. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ   
๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด   
............................................................................................................................. ................................. 
๖.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร  
๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๘.ใบอนุญาตฉบับเดิม ในกรณีต่ออายุ 
๙. อ่ืน(ระบุ).............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 

 

แผนที่ต้ังสถานที่ประกอบการพอสังเขป 

แบบ สอ.๑ 



 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
  

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขออนุญาต 
      (................................................)  
 

การดําเนินการของเจ้าหน้าท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน  โดยมีค่าธรรมเนียม........................บาท/ปี 

 (     )  เอกสารไม่ครบ และได้ดําเนินการแล้วดังนี้ 

  ๑)............................................................................................................................ ......... 

  ๒).......................................................... ........................................................................... 

     (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่ 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

  ๑)............................................................................................................................ ......... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.............................................................................................. ..... 

     (ลงชื่อ)............................................. 

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

คําส่ัง เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

 (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 



 

 

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

 
แบบคําขอ 

 หนังสือรับรองการแจ้ง/ชําระค่าธรรมเนียมประจําปี จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
 

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

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ...................  

ข้าพเจ้า.......................................................อายุ.. ..........ปี สัญชาติ...............อยูบ้่านเลขท่ี................. 

หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................โทรศัพท์................................................

    ขอแจ้ง/ชําระค่าธรรมเนียมประจําปี จัดต้ัง  สถานที่จําหน่ายอาหาร   สถานที่สะสมอาหาร 
เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า
....................................................... พ้ืนที่ประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ท่ี............ ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์.....................................  

   พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาอย่างละ ๑ ฉบับ ดังนี้  
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน   
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถ้ามี)    
๔. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ   
๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด   
..............................................................................................................................................................  
๖. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร  
๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๘. หนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิม ในกรณีชําระค่าธรรมเนียมประจําปี  
๙. อ่ืน(ระบุ).............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 

แผนที่ต้ังสถานที่ประกอบการพอสังเขป 

แบบ สอ.๒ 



ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
  

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขออนุญาต 
      (................................................)  
 

การดําเนินการของเจ้าหน้าท่ี 

 (     )  เอกสารการขอออกหนังสือรับรองการแจ้งครบถ้วน โดยมีค่าธรรมเนียม........................บาท/ปี 

 (     )  เอกสารไม่ครบฯ และได้ดําเนินการแล้วดังนี้ 

  ๑)............................................................................................................................ ......... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

     (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่ 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 (     )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้ง และกําหนดเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
  ๑)............................................................................................................................ ......... 
  ๒)...................................................... ............................................................................... 
 (     )  เห็นควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง เพราะ.............................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 

     (ลงชื่อ)............................................. 

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

คําส่ัง เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 (     )  ออกหนังสือรับรองการแจ้งได้ 

 (     )  ไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            (...............................................) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 



 

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

คําขอรับ  
ใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ...................  

ข้าพเจ้า.......................................................อายุ............ปี สัญชาติ...............อยูบ้่านเลขท่ี................. 

หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................โทรศัพท์................................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ัง   สถานที่จําหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร  

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน เนื่องจาก................................................................................................  
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า............................................................พ้ืนที่ประกอบการ.... ..........ตารางเมตร    
จํานวนคนงาน................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่................หมู่ที่..................ตําบลแม่สูน   อําเภอฝาง    
จังหวัดเชียงใหม่   โทรศัพท์..................................... 

พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้   
๑. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย)   
๒. สําเนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด)   
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
๖. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด  
(๑).................................................................................................................................................. .......   
(๒).........................................................................................................................................................   
๘. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร  และผู้ปรุงอาหาร   
๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย  
๑๐. .....................................................................................................................................................  
 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
  
             (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขออนุญาต  
                                               (.................................................) 

แบบ สอ.๓ 



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

คําขอรับ  
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ...................  

ข้าพเจ้า.......................................................อายุ............ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่................. 

หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................. ..........................โทรศัพท์................................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  สถานที่จําหน่ายอาหาร   สถานที่สะสม

อาหาร  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน เนื่องจาก................................................................................................  
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า............................................................พ้ืนที่ประกอบการ..............ตารางเมตร    
จํานวนคนงาน................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่................หมู่ที่..................ตําบลแม่สูน   อําเภอฝาง    
จังหวัดเชียงใหม่   โทรศัพท์..................................... 

พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้   
๑. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย)   
๒. สําเนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด)   
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
๖. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด  
(๑)............................................................................................................... ..........................................   
(๒).........................................................................................................................................................   
๘. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร  และผู้ปรุงอาหาร   
๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย  
๑๐. .....................................................................................................................................................  
 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
  
             (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขออนุญาต  
                                               (.................................................) 

แบบ สอ.๘ 



คําขอบอกเลิกกิจการ 
สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

                  วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ...................  
  
          ข้าพเจ้า..........................................................อาย.ุ............ปี  สัญชาติ...............อยูบ้่านเลขท่ี........... ......... 
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................โทรศัพท์.............................................. 

ได้รับ    ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง  สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสม

อาหาร  
เล่มที่....................เลขที่.......................ปี.......................ประเภท.............................................................................  
โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า............................... ............................................................................................  
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่................หมู่ที่..........ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์................................  

ขอแจ้งเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้ังแต่ วันที่...........เดือน........................พ.ศ.............  
พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑. ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง สถานที่จําหน่ายอาหาร สถานที่สะสม

อาหาร 
เล่มที่....................เลขที่.......................ปี.......................   

๒.ใบแทน ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร สถานที่สะสม
อาหาร     เล่มที่....................เลขที่.......................ปี.......................(ถ้ามี)  

๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ต้ังประกอบกิจการ  
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ประกอบกิจการ  
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ประกอบกิจการ  
๖. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ   
(กรณีผู้ประกอบกิจการไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
๗. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติ

บุคคล (กรณีผู้ขอเลิกการดําเนินกิจการเป็นนิติบุคคล)  
  

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
  
            

 (ลงชื่อ)...................................................  
                                                       (.................................................)  
        ผู้รับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง 

แบบ สอ.๑๐ 



 
คําขอโอนการดําเนินกิจการ 

สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
  

 เขียนที่.........................................................  
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ...................  

  
           ข้าพเจ้า.........................................................อายุ.............ปี  สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่ .................... 
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................โทรศัพท์.............................................. 

ได้รับ    ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง  สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสม

อาหาร  
เล่มที่....................เลขที่.......................ปี.......................ประเภท.............................................................................  
โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า...........................................................................................................................  
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่................หมู่ที่..........ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์................................   

ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการให้แก่.....................................................อายุ...........ปี  สัญชาติ............. 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์.................................................  

พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑. ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง สถานที่จําหน่ายอาหาร สถานที่สะสม

อาหาร 
เล่มที่....................เลขที่.......................ปี.......................   

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน   
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ต้ังประกอบกิจการ  
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล)   
๕. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ   
(กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)   

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
  
              (ลงชื่อ)...................................................                        (ลงชื่อ)...................................................  
                     (.................................................)             (.................................................)  
                  ผู้รับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง                               ผู้รับโอนการดําเนินกิจการ 

แบบ สอ.๑๑ 


