
 หนา   ๗ 
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยหลักเกณฑการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร   

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๔๙   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ประกอบกับขอ  ๙  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖   

ขอ  ๑๗  และขอ  ๒๐  ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่ 

สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดระเบียบข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดต้ังสถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“ผูจําหนายอาหาร”  หมายถึง  ผูประกอบการสถานที่จําหนายอาหาร 

“ผูปรุงอาหาร”  หมายถึง  บุคคลที่ทําหนาที่เตรียม  ทํา  ประกอบหรือปรุงอาหาร 

“ผูใหบริการ”  หมายถึง  บุคคลที่ทําหนาที่เสริฟอาหาร  ลางภาชนะและอุปกรณ  หรือมีหนาที่อื่น 

ที่เกี่ยวของกับการชวยทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  แตไมรวมถึงผูจําหนายอาหาร  และ  ผูปรุงอาหาร 

“ใบอนุญาต”  หมายถึง  ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ที่มีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร 

“หนังสือรับรองการแจง”  หมายถึง  หนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร 
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ขอ ๕ ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตร

การสุขาภิบาลอาหารที่ก รุง เทพมหานครกําหนด   หรือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่กรุงเทพมหานครรับรอง 
ขอ ๖ บุคคลตามขอ  ๕  ตองเขารับการอบรมฟนฟูความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร 

เมื่อครบกําหนดทุกสามป 
ขอ ๗ การขอและการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนาย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ  ใหใชแบบตาง ๆ  ทายระเบียบ  ดังนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือ  

สถานที่สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ. ๑ 
(๒) ใบรับแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ. ๒ 
(๓) ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ. ๓ 
(๔) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที ่จําหนายอาหารหรือสถานที ่สะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ. ๔ 
(๕) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที ่สะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ. ๕ 
(๖) คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ. ๖ 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  

สอ. ๗ 
(๘) คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ 

สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ. ๘ 
(๙) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือ  สถานที่สะสมอาหาร  

ใหใชแบบ  สอ. ๙ 
(๑๐) คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ. ๑๐ 
(๑๑) คําขอโอนการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  

สอ. ๑๑ 
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(๑๒) ใบอนุญาตใหโอนการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   
ใหใชแบบ  สอ. ๓  หรือแบบ  สอ. ๔  แลวแตกรณี 

(๑๓) คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ. ๑๒ 

ขอ ๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาอนุญาตการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือ 
สถานที่สะสมอาหารแลว  ใหแจงใหผูไดรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากพนกําหนดดังกลาวแลวผูไดรับ
ใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตหรือไมชําระคาธรรมเนียม  ใหถือวาผูนั้นไมประสงคจะจัดต้ังสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นยกเลิกการอนุญาตนั้น 

ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารแลว  ใหแจงใหผูแจงมารับหนังสือรับรองการแจงพรอมกับชําระคาธรรมเนียมภายในเจ็ดวัน 
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากพนกําหนดดังกลาวแลวผูแจงไมมารับหนังสือ
รับรองการแจงหรือไมชําระคาธรรมเนียม  ใหถือวาผูนั้นไมประสงคจะจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร 
หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหเจาพนักงานทองถิ่นยกเลิกการแจงนั้น 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน  นับต้ังแต
วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  พรอมกับเอกสารการแจงความตอ 
เจาพนักงานทองถิ่นกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

ขอ ๑๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรอง
การแจง  ใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
หนังสือรับรองการแจง  หากปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  ใหออก 
ใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
สมัคร  สุนทรเวช 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



แบบ สอ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรบัรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง 
 

เขียนท่ี.........................................................................................
วันท่ี................เดือน...................................พ.ศ. ......................... 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................. 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                                 อยูบาน/สํานักงานเลขที่.............................หมูท่ี.............................. 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
   
ขอยื่นคําขอรับ                           จัดตั้ง          ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 
                                                                                    
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................เพ่ือ           จําหนายอาหาร               สะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี......................หมูท่ี........................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................แขวง..............................................เขต...................................................... 
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท......................................โทรสาร...................................จํานวนพื้นท่ีประกอบการ..............................ตารางเมตร 
ผูดูแล/ผูแทนผูประกอบการ/ผูจัดการสถานที่แหงนี้คือ.........................................................................................................อายุ...................ป 
สัญชาติ..............อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................................... 
โทรศัพท..............................................โทรสาร................................................. 
 
 
 
 
 

       ใบอนุญาต 
        หนังสือรับรองการแจง 

สถานท่ีจําหนายอาหาร 
สถานท่ีสะสมอาหาร 



  พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง 
๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

(กรณีผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนิติบุคคล) 
๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ

มอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
๕. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
   
 
 
 
 
       (ลงชื่อ)....................................................... 
                  (.....................................................) 
           ผูขอรับใบอนุญาต/ผูแจง 
 



แบบ สอ. ๒ 
 

ใบรับแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
 
ท่ี........./.......                สํานักงานเขต…………………………………………… 
                  วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ.................. 
 
 
  เจาพนักงานทองถ่ินไดรับการแจงจาก............................................................................................................................ 
เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง              สถานท่ีจําหนายอาหาร              สถานท่ีสะสมอาหาร 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.............................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี......................หมูท่ี................... 
ตรอก/ซอย............................................................ถนน..................................................................แขวง......................................................... 
เขต....................................................กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท........................................................โทรสาร.............................................. 
 
 
 
 
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................... 
                   (......................................................) 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
โทร......................................... 
 
หมายเหตุ   เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับแจง 

 
 



แบบ สอ. ๓ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
สถานท่ีจําหนายอาหาร           สถานท่ีสะสมอาหาร 

          รายใหม                  ตออายุ                   โอนกิจการ 
เลมท่ี..............เลขท่ี.............ป............... 
 
 อนุญาตให (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................................ 

           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 
                                                                                                               อยูบาน/สํานักงานเลขที่.............................หมูท่ี................................ 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 

จัดตั้ง              สถานท่ีจําหนายอาหาร              สถานท่ีสะสมอาหาร 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย......................................................ถนน.............................................................แขวง.................................................................... 
เขต.......................................................... กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท................................................โทรสาร............................................... 
จํานวนพื้นท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..........................บาท  ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี....................เลขท่ี............... 
วันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ................... 
 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............. เดือน.........................พ.ศ............. 
 ออกให ณ วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ............. 
 
                      (ลงชื่อ).......................................................... 
                 (........................................................) 
               เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน  แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 



 แบบ สอ. ๔ 
 

หนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

   สถานท่ีจําหนายอาหาร           สถานท่ีสะสมอาหาร 
       

เลมท่ี..............เลขท่ี.............ป............... 
  

รับรองให (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................................ 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                               อยูบาน/สํานักงานเลขที่..................................หมูท่ี........................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจงมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 

จัดตั้ง              สถานท่ีจําหนายอาหาร              สถานท่ีสะสมอาหาร 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย......................................................ถนน.............................................................แขวง.................................................................... 
เขต.......................................................... กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท................................................โทรสาร............................................... 
จํานวนพื้นท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..........................บาท  ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี....................เลขท่ี............... 
วันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ................... 
 ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............. เดือน.........................พ.ศ............. 
 ออกให ณ วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ............. 
 
                      (ลงชื่อ).......................................................... 
                 (........................................................) 
               เจาพนักงานทองถ่ิน 
คําเตือน  แสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจง 



แบบ สอ. ๕ 
 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
  สถานท่ีจําหนายอาหาร            สถานท่ีสะสมอาหาร 

       
    เขียนท่ี…………………………………………… 
    วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.................. 

  
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................. 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                               อยูบาน/สํานักงานเลขที่..................................หมูท่ี........................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอตออายุใบอนุญาตมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 
ไดรับอนุญาตจัดตั้ง             สถานท่ีจําหนายอาหาร       สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาต เลมท่ี...................เลขท่ี....................ป.................                       
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).................................................................................................................................................................. 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา..................................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................หมูท่ี............. 
ตรอก/ซอย......................................................ถนน.............................................................แขวง.................................................................... 
เขต.......................................................... กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท................................................โทรสาร............................................... 
 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเดิมพรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบพิจารณา ดังนี้ 
            ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

          ๒  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
          ๓.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
                (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
 
 
 



          ๔.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ 
                มอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
          ๕.  วุฒิบัตรแสดงวาผูถือใบอนุญาตผานการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 
                หรือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของสถาบันการศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
                ท่ีกรุงเทพมหานครรับรอง 
 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

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



แบบ สอ. ๖ 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

  สถานท่ีจําหนายอาหาร            สถานท่ีสะสมอาหาร 
       

    เขียนท่ี…………………………………………… 
    วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.................. 

  
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................. 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                              อยูบาน/สํานักงานเลขที่....................................หมูท่ี.......................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอรับใบแทนใบอนุญาตมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 
ไดรับอนุญาตจัดตั้ง             สถานท่ีจําหนายอาหาร       สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาต เลมท่ี...................เลขท่ี....................ป.................                       
 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..............................
หมูท่ี.............ตรอก/ซอย......................................................ถนน.............................................................แขวง............................................... 
เขต.......................................................... กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท................................................โทรสาร............................................... 
 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง                   สถานท่ีจําหนายอาหาร                   สถานท่ีสะสมอาหาร           ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน                สูญหาย             ถูกทําลาย             ชํารุดในสาระสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



 พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

                (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ 
        มอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ 

 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

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



แบบ สอ. ๗ 
 

ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

   สถานท่ีจําหนายอาหาร           สถานท่ีสะสมอาหาร 
       

เลมท่ี..............เลขท่ี.............ป............... 
  

อนุญาตให (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................................ 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                            อยูบาน/สํานักงานเลขที่......................................หมูท่ี.......................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอรับใบแทนใบอนุญาตมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 

จัดตั้ง              สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาต เลมท่ี...................เลขท่ี....................ป.....................                       
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................แขวง.........................................เขต........................................................ 
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท....................................โทรสาร..................................จํานวนพื้นท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 
โดยใบแทนใบอนุญาตนี้ออกใหเนื่องจากใบอนุญาตเดิม                สูญหาย             ถูกทําลาย             ชํารุดในสาระสําคัญ 
 
 ผูไดรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............. เดือน.........................พ.ศ............. 
 ออกให ณ วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ............. 
 
                      (ลงชื่อ).......................................................... 
                 (........................................................) 
               เจาพนักงานทองถ่ิน 
คําเตือน  แสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 



แบบ สอ. ๘ 
 

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

    สถานท่ีจําหนายอาหาร          สถานท่ีสะสมอาหาร 
       

    เขียนท่ี…………………………………………… 
    วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.................. 

  
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................. 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                              อยูบาน/สํานักงานเลขที่...................................หมูท่ี........................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจงมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 
ไดแจงจัดตั้ง             สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร หนังสือรับรองการแจง เลมท่ี.............เลขท่ี............ป.............                       
 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...........................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..............................หมูท่ี.............
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.....................................................แขวง........................................เขต........................................ 
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท................................................โทรสาร............................................... 
 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง           สถานท่ีจําหนายอาหาร           สถานท่ีสะสมอาหาร     ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
เนื่องจากหนังสือรับรองการแจงของขาพเจาดังกลาวขางตน                สญูหาย             ถูกทําลาย             ชํารุดในสาระสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

                (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล) 
๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ 
        มอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ 

 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

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



แบบ สอ. ๙ 
 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

    สถานท่ีจําหนายอาหาร          สถานท่ีสะสมอาหาร 
       

เลมท่ี..............เลขท่ี.............ป............... 
  

รับรองให (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................................ 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                             อยูบาน/สํานักงานเลขที่.................................หมูท่ี.............................. 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจงมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 

จัดตั้ง              สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร หนังสือรับรองการแจง  เลมท่ี.............เลขท่ี.............ป.............                       
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................แขวง.........................................เขต........................................................ 
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท....................................โทรสาร..................................จํานวนพื้นท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 
โดยใบแทนหนังสือรับรองการแจงนี้ออกใหเนื่องจากหนังสือรับรองการแจงเดิม          สูญหาย          ถูกทําลาย         ชํารุดในสาระสําคัญ 
 
 ผูไดรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............. เดือน.........................พ.ศ............. 
 ออกให ณ วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ............. 
 
                      (ลงชื่อ).......................................................... 
                 (........................................................) 
               เจาพนกังานทองถ่ิน 
คําเตือน  แสดงใบแทนหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจง 



แบบ สอ. ๑๐ 
 

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
    สถานท่ีจําหนายอาหาร          สถานท่ีสะสมอาหาร 

       
    เขียนท่ี…………………………………………… 
    วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.................. 

  
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................. 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                            อยูบาน/สํานักงานเลขที่......................................หมูท่ี.......................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 
ไดรับ          ใบอนุญาต           หนังสือรับรองการแจง   จัดตั้ง           สถานท่ีจําหนายอาหาร                  สถานท่ีสะสมอาหาร 
เลมท่ี.............เลขท่ี............ป............. (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................................................................................................                    
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................................................................................................................................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................แขวง...........................................
เขต............................................. กรุงเทพมหานคร       โทรศัพท........................................................โทรสาร............................................... 
 
 ขอแจงเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ินตั้งแต วันท่ี..................... เดือน.......................................พ.ศ.......................... 
 
 
 
 
 
 
 



 พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑.      ใบอนุญาต           หนังสือรับรองการแจง          จัดตั้ง          สถานท่ีจําหนายอาหาร         สถานท่ีสะสมอาหาร  

เลมท่ี..................เลขท่ี.................ป........ 
๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
๓. ใบแทน           ใบอนุญาต            หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง 

           สถานท่ีจําหนายอาหาร             สถานท่ีสะสมอาหาร เลมท่ี..................เลขท่ี...................ป..........(ถามี) 
๔.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 
๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเลิก

การดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 
 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

                   (ลงชื่อ).......................................................... 
               (........................................................) 
              ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๑๑ 
 

คําขอโอนการดําเนินกิจการ 
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
    สถานท่ีจําหนายอาหาร          สถานท่ีสะสมอาหาร 

       
    เขียนท่ี…………………………………………… 
    วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.................. 

  
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................. 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                                อยูบาน/สํานักงานเลขที่..................................หมูท่ี.......................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 
ไดรับ           ใบอนุญาต          หนังสือรับรองการแจง       จัดตั้ง             สถานท่ีจําหนายอาหาร               สถานท่ีสะสมอาหาร 
เลมท่ี.............เลขท่ี............ป.............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.............................................................................................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................แขวง...........................................
เขต............................................. กรุงเทพมหานคร       โทรศัพท........................................................โทรสาร............................................... 
 
 ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการใหแก (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 

           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 
                                                                                                             อยูบาน/สํานักงานเลขที่......................................หมูท่ี......................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
 
 
 
 



           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูรับโอนการดําเนินกิจการมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 
 พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูโอนและผูรับโอน 
๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

                (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล) 
๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ 
        อํานาจ (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
๕.       ใบอนุญาต          หนังสือรับรองการแจง          จัดตั้ง         สถานท่ีจําหนายอาหาร         สถานท่ีสะสมอาหาร  

เลมท่ี..................เลขท่ี.................ป........ 
 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

 
                   (ลงชื่อ).......................................................... 
               (........................................................) 
              ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
 
 
 
 
                   (ลงชื่อ).......................................................... 
               (........................................................) 
                       ผูรับโอนการดําเนินกิจการ 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๑๒ 
 

คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
   สถานท่ีจําหนายอาหาร           สถานท่ีสะสมอาหาร 

       
    เขียนท่ี…………………………………………… 
    วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.................. 

  
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................. 
           เปนบุคคลธรรมดา  อายุ....................................ป  สัญชาติ...................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 

                                                                                                             อยูบาน/สํานักงานเลขที่...................................หมูท่ี............................ 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................โทรสาร.................................. 
           เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................ 
โทรสาร.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมีดังนี้ 
 ๑. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 ๒. .............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี........ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...................................... 
 
ขอยื่นคําขอแกไขในรายการ         ใบอนุญาต         หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง         สถานท่ีจําหนายอาหาร            สถานท่ีสะสมอาหาร 
เลมท่ี.............เลขท่ี............ป.............(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)........................................................................................................ 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.....................................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.................หมูท่ี................
ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................แขวง...........................................เขต......................................................... 
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท...................................................โทรสาร.............................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน มีรายละเอียดดังนี้ 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
 



 พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูถือใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 
๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

                (กรณีผูถือใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนิติบุคคล) 
๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ 
        อํานาจ (กรณีผูถือใบอนุญาตหรือผูแจงไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
๕.          ใบอนุญาต        หนังสือรับรองการแจง    จัดตั้ง               สถานท่ีจําหนายอาหาร          สถานท่ีสะสมอาหาร  

เลมท่ี..................เลขท่ี.................ป........ 
๖. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย 

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

 
                   (ลงชื่อ).......................................................... 
               (........................................................) 
              ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


