เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เ ปน การสมควรแกไขเพิ่ม เติ ม ระเบี ยบกรุ งเทพมหานครวาดว ยหลักเกณฑการจัดตั้ ง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกั บ ขอ ๑๒ ข อ ๑๓ และข อ ๒๐ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร จึงกําหนดระเบียบขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๔) ของขอ ๗ แหงระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
หลักเกณฑการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖
“(๑๔) คําขอชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ใหใชแบบ สอ.๑๓”
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๗ แหงระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
หลักเกณฑการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖
“นอกจากที่ไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ผูขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือ
ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
จั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร รวมทั้ ง ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ขอชํ า ระ
คาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจงทางอิน เทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของสวนราชการ หนวยงาน
หรือเอกชนที่เกี่ยวของ หรือโดยวิธีการอื่นได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร”
ขอ ๕ ใหยกเลิกแบบ สอ.๔ แนบทายระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใหใ ชแ บบ สอ.๔ แนบทา ย
ระเบียบนี้แทน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๖ ใหเพิ่มแบบ สอ.๑๓ ทายระเบียบนี้ เปน แบบแนบทายระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วัลลภ สุวรรณดี
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

แบบ สอ.๔
หนังสือรับรองการแจงจัดตัง้ สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
สถานที่จําหนายอาหาร

สถานที่สะสมอาหาร

เลมที่.............เลขที่............ป...........
รับรองให (นาย,นาง,นางสาว) .................................................................………………………………………………………
เปนบุคคลธรรมดา อายุ …….………….. ป สัญชาติ …....................…… เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่ ………....................…. หมูที่…….….
ตรอก/ซอย ………..……………………… ถนน .…………………………….…….… ตําบล/แขวง ….………...………………….….
อําเภอ/เขต……………….…………จังหวัด……………………..โทรศัพท…………….………โทรสาร…………..…………………….
เปนนิติบุคคลประเภท .......................................................………......... จดทะเบียนเมื่อ ................…...........................….
มีสํานักงานอยูเลขที่ ............... หมูที่ …… ตรอก/ซอย ………………….……………. ถนน……..................………..……………………
ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ………………..…………… จังหวัด …………..…..…..…..โทรศัพท…………….…..
โทรสาร……………………. ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจงมีดังนี้
๑. .................................................................................อยูบานเลขที่ …………หมูที่ …..…ตรอก/ซอย ………………...………
ถนน .…….…………………...……….… ตําบล/แขวง .…………...……………………..……… อําเภอ/เขต………….…………...……
จังหวัด……..………………........โทรศัพท………………………โทรสาร…………………………
๒. ..................................................................................อยูบานเลขที่ ………...หมูที่ ……….ตรอก/ซอย ……………..………
ถนน .…….……………….………….… ตําบล/แขวง .…………...……………………..……… อําเภอ/เขต………….………….………
จังหวัด……..……………........โทรศัพท……………….………โทรสาร…………………………
จัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................................สถานที่ตั้งเลขที่.....................หมูที่..........
ตรอก/ซอย ……………..………ถนน .…….……………….………แขวง .…………...…………..……… เขต………….………………
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท……………….………โทรสาร………………………จํานวนพื้นที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร
คาธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรับเงิน เลมที่................ เลขที่.................. วันที่...............เดือน........................... พ.ศ. .......
ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้
................................................................................................................................................................…….……
...................................................................................................................................................................…………
...................................................................................................................................................................…………
เริ่มตนออกให ณ วันที่............. เดือน........................... พ.ศ. .........
(ลงชื่อ)…………………………………..
(………………………………….)
เจาพนักงานทองถิ่น
รายการชําระคาธรรมเนียมรายป
คาธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรับเงิน เลมที่................ เลขที่.................. วันที่...............เดือน........................... พ.ศ. .......
คําเตือน แสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับหนังสือรับรองการแจง และหากทานประสงคจะดําเนินการคา
ในปตอไป โปรดนําหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ไปชําระคาธรรมเนียมภายใน.........................................................ป ...............................
มิ ฉ ะนั้ น จะต อ งเสี ย ค า ปรั บ เพิ่ ม ร อ ยละ ๒๐ ของจํ า นวนค าธรรมเนี ย มที่ ค า งอยู และหากค า งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มเกิ น กว า ๒ ป
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหหยุดดําเนินกิจการจนกวาจะชําระคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบถวน

แบบ สอ.๑๓
คําขอชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่………………………………………..
วันที่……….เดือน…….…………..พ.ศ. …….
ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) …………………………………………………………………………………………………….
เปนบุคคลธรรมดา อายุ …….………….. ป สัญชาติ .................................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยูบานเลขที่ …………………….…. หมูที่ ……………………
ตรอก/ซอย ………..……………………… ถนน .…………………………….…….… ตําบล/แขวง ….………...………………….….
อําเภอ/เขต……………….…………จังหวัด……………………..โทรศัพท…………….………โทรสาร…………..…………………….
ที่อยูของจดหมายอิเล็กทรอนิคส (e-mail address)……………………………………………..
เปนนิติบุคคลประเภท .......................................................………......... จดทะเบียนเมื่อ …………………………………
มีสํานักงานอยูเลขที่ ............... หมูที่ …… ตรอก/ซอย ………………….……………. ถนน……..................………..……………………
ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ………………..…………… จังหวัด …………..…..…..…..โทรศัพท…………….…..
โทรสาร……………………. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้
๑. .............................................................อยูบานเลขที่ …………..…. หมูที่ ………..… ตรอก/ซอย ……………..……………
ถนน .…….…………………...……….… ตําบล/แขวง .…………...……………………..……… อําเภอ/เขต………….………...………
จังหวัด……..………………........โทรศัพท………………………โทรสาร…………………………
๒. .............................................................อยูบานเลขที่ ……….....…. หมูที่ ………..… ตรอก/ซอย ……………..……………
ถนน .…….……………….………….… ตําบล/แขวง .…………...……………………..……… อําเภอ/เขต………….………….....……
จังหวัด……..……………........โทรศัพท……………….………โทรสาร…………………………
ขอยื่นชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้

สถานที่จําหนายอาหาร

สถานที่สะสมอาหาร

ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................เพื่อ
จําหนายอาหาร
สะสมอาหาร
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)..........................................................................................สถานที่ตั้งเลขที่...........................หมูที่..........
ตรอก/ซอย ……………..………ถนน .…….……………….………แขวง .…………...…………..……… เขต………….………………
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท……………….………โทรสาร………………………จํานวนพื้นที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร
ผูดูแล/ผูแทนผูประกอบการ/ผูจัดการสถานที่แหงนี้ คือ..................................................................................................อายุ.......................ป
สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่..................หมูที่ ………ตรอก/ซอย ……………..………… ถนน .…….……………….…………
ตําบล/แขวง .…………...…………………..……… อําเภอ/เขต………….…………….………จังหวัด……..……………........................
โทรศัพท……………….………โทรสาร…………………………
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………..
(………………………………….)
ผูแจง

