
 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยหลักเกณฑการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดต้ัง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารใหเหมาะสมย่ิงข้ึน   

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๔๙   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ประกอบกับขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๒๐  แหงขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดระเบียบข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดต้ังสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๔)  ของขอ  ๗  แหงระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย

หลักเกณฑการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
“(๑๔)  คําขอชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ.๑๓” 
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ  ๗  แหงระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย

หลักเกณฑการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
“นอกจากที่ไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ผูขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือ   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสามารถย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
จัดต้ังสถานที่ จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   รวมทั้งขอตออายุใบอนุญาต  ขอชําระ
คาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจงทางอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของสวนราชการ  หนวยงาน   
หรือเอกชนที่เกี่ยวของ  หรือโดยวิธีการอื่นได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกแบบ  สอ.๔  แนบทายระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดต้ัง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยใหใชแบบ  สอ.๔  แนบทาย
ระเบียบนี้แทน 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๖ ใหเพิ่มแบบ  สอ.๑๓  ทายระเบียบนี้  เปนแบบแนบทายระเบียบกรุงเทพมหานคร   
วาดวยหลักเกณฑการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วัลลภ  สุวรรณดี 
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  รักษาราชการแทน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



แบบ สอ.๔ 
หนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
        สถานที่จําหนายอาหาร            สถานที่สะสมอาหาร 
เลมท่ี.............เลขท่ี............ป........... 
 
 รับรองให (นาย,นาง,นางสาว) .................................................................………………………………………………………            
                           เปนบุคคลธรรมดา อายุ …….………….. ป  สัญชาติ …....................……  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่                                               
                                                                                                                อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี ………....................…. 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 
................................................................................................................................................................…….…… 
...................................................................................................................................................................………… 
...................................................................................................................................................................………… 

 
  เร่ิมตนออกให ณ วันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ. ......... 
 

 (ลงชื่อ)………………………………….. 
           (………………………………….) 
       เจาพนักงานทองถ่ิน 

รายการชําระคาธรรมเนียมรายป 
คาธรรมเนียม.................................บาท  ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี................ เลขท่ี.................. วันท่ี...............เดือน........................... พ.ศ. ....... 
 
คําเตือน  แสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจง และหากทานประสงคจะดําเนินการคา
ในปตอไป โปรดนําหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ไปชําระคาธรรมเนียมภายใน.........................................................ป ............................... 
มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางอยู  และหากคางชําระคาธรรมเนียมเกินกวา ๒  ป                     
เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหหยุดดําเนินกิจการจนกวาจะชําระคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบถวน 



แบบ สอ.๑๓ 
คําขอชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 
 ขาพเจา   (นาย,นาง,นางสาว) …………………………………………………………………………………………………….            
                           เปนบุคคลธรรมดา อายุ …….………….. ป  สัญชาติ ....................................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่                                           
                                                                                                                อยูบานเลขท่ี …………………….…. หมูท่ี …………………… 
ตรอก/ซอย ………..……………………… ถนน .…………………………….…….… ตําบล/แขวง ….………...………………….….  
อําเภอ/เขต……………….…………จังหวัด……………………..โทรศัพท…………….………โทรสาร…………..…………………….  
ท่ีอยูของจดหมายอิเล็กทรอนิคส (e-mail address)……………………………………………..  

         เปนนิติบุคคลประเภท .......................................................………......... จดทะเบียนเมื่อ …………………………………    
มีสํานักงานอยูเลขท่ี ............... หมูท่ี …… ตรอก/ซอย ………………….……………. ถนน……..................………..……………………
ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ………………..…………… จังหวัด …………..…..…..…..โทรศัพท…………….…..
โทรสาร……………………. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้ 

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…………………………  

 
ขอยื่นชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง              สถานท่ีจําหนายอาหาร              สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................เพ่ือ            จําหนายอาหาร                   สะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)..........................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........................หมูท่ี.......... 
ตรอก/ซอย ……………..………ถนน .…….……………….………แขวง .…………...…………..……… เขต………….………………
กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท……………….………โทรสาร………………………จํานวนพื้นท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  
ผูดูแล/ผูแทนผูประกอบการ/ผูจัดการสถานที่แหงนี้ คือ..................................................................................................อายุ.......................ป 
สัญชาติ.........................อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี ………ตรอก/ซอย ……………..………… ถนน .…….……………….…………
ตําบล/แขวง .…………...…………………..……… อําเภอ/เขต………….…………….………จังหวัด……..……………........................
โทรศัพท……………….………โทรสาร………………………… 
 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 (ลงชื่อ)………………………………….. 
           (………………………………….) 
                   ผูแจง 


