
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกใบแทนใบอนญุาตจดัต ัง้ตลาด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ตลาด หมายความวา่ สถานทีซ่ ึง่ปกตจัิดไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นทีช่มุนุมเพือ่จ าหน่ายสนิคา้ประเภทสตัว ์เนือ้สตัว ์ผัก ผลไม ้และอาหาร

อนัมสีภาพเป็นของสด ประกอบหรอืปรุงแลว้ หรอืของเสยีงา่ย ทัง้นีไ้มว่า่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอืน่ดว้ยหรอืไมก็่ตาม และ

หมายความรวมถงึบรเิวณซึง่จัดไวส้ าหรับผูค้า้ใชเ้ป็นทีช่มุนุมเพือ่จ าหน่ายสนิคา้ดงักลา่วเป็นประจ าหรอืเป็นครัง้คราวหรอืตามวนัที่

ก าหนด 

 

 พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535มาตรา34ก าหนดวา่ หา้มมใิหผู้ใ้ดจัดตัง้ตลาดเวน้แตจ่ะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้

พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา56 

 

 ซึง่ขอ้ก าหนดในมาตรา 34ไมไ่ดบ้งัคบัใชแ้กก่ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีไ่ดจั้ดตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหนา้ที ่แต่

ในการด าเนนิกจิการตลาดจะตอ้งปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัผูรั้บใบอนุญาตตามบทบญัญัตอิืน่แหง่พระราชบญัญัตนิีด้ว้ย และใหเ้จา้

พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจก าหนดเงือ่นไขเป็นหนังสอืใหผู้จั้ดตัง้ตลาดตามขอ้นีป้ฏบิตัเิป็นการเฉพาะรายก็ได  ้

 

  ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ตลาด พ.ศ. 2546ไดม้ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดดงันี้  

 

  ขอ้39ผูใ้ดประสงคจ์ะจัดตัง้ตลาดใหย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามแบบพรอ้มกบัหลกัฐานตามที่

กรุงเทพมหานครก าหนด 

 

 ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลกัษณะของตลาด พ .ศ. 2551ไดแ้บง่ตลาดออกเป็น 2ประเภท 

 

1. ตลาดประเภทที1่ไดแ้ก ่ตลาดทีม่โีครงสรา้งอาคาร และมลีกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที่1 

 

2. ตลาดประเภทที2่ไดแ้ก ่ตลาดทีไ่มม่โีครงสรา้งอาคาร และมลีกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที่2 

 

เงือ่นไขการยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  

 

  กรณีใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดสญูหาย ถกูท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคญั ผูรั้บใบอนุญาตสามารถยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต

ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ ณ ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทีส่ถานประกอบการตัง้อยู ่พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่

ถกูตอ้งและครบถว้นตามรายการทีร่ะบใุนคูม่อืนี ้โดยตอ้งยืน่ค าขอภายในสบิหา้วนันับแตว่นัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหาย ถกูท าลาย

หรอืช ารุดเงือ่นไขและวธิกีารไดรั้บใบอนุญาตและการช าระคา่ธรรมเนยีมใหเ้ป็นไปตามทีก่รุงเทพมหานครก าหนด  

 

หมายเหต1ุ.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 2.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ื่ นเพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่น่ันจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่ วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 3.เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้

เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ฝ่ายส ิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 

ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 
โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 



หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด))  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 5 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูรั้บใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขอรับใบแทน
ใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด แบบ ต.5 พรอ้มเอกสารและเจา้หนา้ทีล่ง

รับค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพรอ้มทัง้ตรวจสอบเอกสาร  

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ ในกรณีทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงชือ่ตวั ชือ่สกลุ หรอืค าน าหนา้นามใหถ้า่ยส าเนา
เอกสารพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล พรอ้มส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนติบิุคคลหรอืหนงัสอืเดนิทางหรอื

ใบอนุญาตท างาน (กรณีเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

5) 

 

 ค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตจดัต ัง้ตลาด  ต.5 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้สถานประกอบการพรอ้ม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 

 

ใบอนุญาตจดัต ัง้ตลาดฉบบัเดมิ (กรณีใบอนุญาตช ารุดใน

สาระส าคญั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย และบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีเจา้ของไม่
สามารถมายืน่ค าขอดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด ต .5 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

19. การแจง้ขยายผลการพจิารณา 
 

1. ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบแทนใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนด 5 
วนั ตอ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นในแตล่ะครัง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดตามทีข่ยายเวลาไว ้ 

 

2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาค าขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตาม 1. ใหแ้จง้
ขยายผลการพจิารณาค าขอใหผู้รั้บใบแทนใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดทราบทกุ 7 วนั นับจากวนัทีรั่บค าขอจนกวา่จะพจิารณาแลว้

เสร็จพรอ้มทัง้สง่ส าเนาการแจง้ใหค้ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทกุครัง้  
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักอนามัย ส านักอนามัย ส านักอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535  
  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



2)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

  
3)พระราชบญัญัตอิาหาร พ.ศ. 2522  

  
4)กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารควบคมุการใช ้พ .ศ.2552  

  

5)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลกัษณะของตลาด พ .ศ. ๒๕๕๑  
  

6)กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖  
  

7)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคมุอาคาร พ .ศ.2544  
  

8)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมส าหรับการด าเนนิกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ  (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2548  
  

9)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖  
  

10)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด  
  

11)พระราชบญัญัตผัิงเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที3่) พ.ศ. ๒๕๓๕  
  

12)พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ .ศ. ๒๕๓๕  
  

13)ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด พ .ศ.2548  

  
14)ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ .ศ. ๒๕๔๙  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 5.0 
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