
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดเนือ้ทีห่รอืบรเิวณทีใ่ชเ้ป็นตลาดหรอืขอ

แกไ้ขรายการอืน่ใดในใบอนญุาต 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ตลาด หมายความวา่ สถานทีซ่ ึง่ปกตจัิดไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป้นทีช่มุนุมเพือ่จ าหน่ายสนิคา้ประเภทสตัวเ์นือ้สตัว ์ผัก ผลไม ้และอาหาร

อนัมสีภาพเป็นของสด ประกอบหรอืปรุงแลว้หรอืของเสยีงา่ย ทัง้นีไ้มว่า่จะมกีารวางจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอืน่ดว้ยหรอืไมก็่ต าม 

และหมายความรวมถงึบรเิวณซึง่จัดไวส้ าหรับผูค้า้ใชเ้ป็นทีช่มุนุมเพือ่จ าหน่ายสนิคา้ดงักลา่วเป็นประจ าหรอืเป็นครัง้คราวหรอืตาม

วนัทีก่ าหนด 

 

 พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535ไดม้ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการออกใบอนุญาตเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดเนือ้ทีบ่รเิวณที่

ใชเ้ป็นตลาดหรอืขอแกไ้ขรายการอืน่ใดในใบอนุญาต ดงันี้  

 

 มาตรา 34หา้มมใิหผู้ใ้ดจัดตัง้ตลาดเวน้แตจ่ะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา 56 

 

 การเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดสถานทีห่รอืบรเิวณทีใ่ชเ้ป็นตลาดภายหลงัจากทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไดอ้อกใบอนุญาตใหจั้ดตัง้

ตลาดตามวรรคหนึง่แลว้ จะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา 56 

 

 ซึง่ขอ้ก าหนดในมาตรา 34ไมไ่ดบ้งัคบัใชแ้กก่ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีไ่ดจั้ดตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหนา้ทีแ่ต่

ในการด าเนนิกจิการตลาดจะตอ้งปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัผูรั้บใบอนุญาตตามบทบญัญัตนิีด้ว้ย และใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจ

ก าหนดเงือ่นไขเป็นหนังสอืใหผู้จั้ดตัง้ตลาดตามขอ้นีป้ฏบิตัเิป็นการเฉพาะรายก็ได  ้

 

 มาตรา 35เพือ่ประโยชนใ์นการก ากบัดแูลตลาดใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอี านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ดงัตอ่ไปนี้  

 

1. ก าหนดทีต่ัง้ เนือ้ที ่แผนผังและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสิง่ปลกูสรา้งและสขุลกัษณะ  

 

2. ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจัดสถานที ่การวางสิง่ของและการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิกจิการตลาด  

 

3. ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 

 

4. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพือ่ใหผู้รั้บใบอนุญาตใหจ้ัดตัง้ตลาดปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลรักษาความสะอาดเรยีบรอ้ยภายใน

ตลาดใหถ้กูตอ้งตามสขุลกัษณะและอนามัย การจัดใหม้ทีีร่วบรวมหรอืก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย การระบายน ้าทิง้ การระบาย

อากาศ การจัดใหม้กีารป้องกนัมใิหเ้กดิเหตรุ าคาญและป้องกนัการระบาดของโรคตดิตอ่  

 

 มาตรา 45ในกรณีปรากฎวา่ผูด้ าเนนิกจิการใดๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นพระราชบญัญัตกิารสาธาณณสขุ พ .ศ. 2535ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตาม

พระราชบญัญัตนิี ้กฎกระทรวง ขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิี ้หรอืค าสัง่ของเจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่ทีก่ าหนดไวเ้กีย่วกบัการด าเนนิกจิการนัน้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้ด้ าเนนิกจิการนัน้แกไ้ขหรอืปรับปรุงให ้

ถกูตอ้งได ้และถา้ผูด้ าเนนิกจิการไมแ่กไ้ขหรอืด าเนนิการนัน้จะกอ่ใหเ้กดิหรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวา่จะเกดิอนัตรายอยา่งรา้ยแรง

ตอ่สขุภาพของประชาชน เจา้พนักงานทอ้งถิน่จ าสัง่ใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิกจิการ นัน้ไวท้นัทเีป็นการชัว่คราวจนกวา่จะเป็นทีพ่อใจแก่

เจา้พนักงานทอ้งถิน่วา่ปราศจากอนัตรายแลว้ก็ได  ้

 

 ค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามวรรคหนึง่ใหก้ าหนดระยะเวลาทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ไวต้ามสมควร แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่เจ็ด

วนั เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่คี าสัง่ใหห้ยดุด าเนนิกจิการทนัทแีละตอ้งท าเป็นหนังสอืแจง้ใหผู้ด้ าเนนิกจิการซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่

ทราบ ในกรณีทีไ่มพ่บผูด้ าเนนิกจิการหรอืผูด้ าเนนิกจิการไมย่อมรับค าสัง่ดงักลา่ว ใหส้ง่ค าสัง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบ

รับหรอืปิดค าสัง่นัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผยเห็นไดง้า่ย ณ ภมูลิ าเนาหรอืส านักท าการงานของผูด้ าเนนิกจิการและใหถ้อืวา่ผูนั้น้ไดท้ราบ

ค าสัง่แลว้ ตัง้แตเ่วลาทีค่ าสัง่ไปถงึหรอืวนัปิดค าสัง่ แลว้แตก่รณี  

 

เงือ่นไขในการยืน่ค าขออนุญาตเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดเนือ้ทีใ่ชเ้ป็นตลาดหรอืขอแกไ้ขรายการอืน่ใดในใบอนุญาต  

 



1. ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตามรายการทีร่ะบใุนคูม่อืนี้  

 

2. ลกัษณะอาคารสถานประกอบการถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร  

 

3. การแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในกรุงเทพมหานคร  

 

 3.1ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิในเขตกรุงเทพมหานคร พรอ้มกบัการยืน่ค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ ณ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่  

 

 3.2เป็นหนา้ทีข่องผูป้ระกอบการทีจ่ะตอ้งตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี่ ดนิใหถ้กูตอ้งกอ่นยืน่ขอรับใบอนุญาต 

 

4. การพจิารณาอนุญาตจะพจิารณาผลกระทบตอ่สทิธขิองคูก่รณีตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองประกอบดว้ย  

 

5. สภาพสขุลกัษณะการประกอบการถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์ 

 

หมายเหต1ุ.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 2.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้ยืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่น่ันจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ ้

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 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 10 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตเปลีย่นแปลง ขยายหรอื
ลดเนือ้ทีห่รอืบรเิวณทีใ่ชเ้ป็นตลาดหรอืขอแกไ้ขรายการอืน่ใดใน

ใบอนุญาต ต.4 พรอ้มเอกสาร  และเจา้หนา้ทีล่งรับค าขอ
เปลีย่นแปลงฯ 

พรอ้มทัง้ตรวจสอบเอกสาร 
          

         

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบสถานประกอบการและพจิารณาอนุญาต /ไมอ่นุญาตให ้
แกไ้ข 

10 วนั ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต
ทววีฒันา 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

      

          
         

          
 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (พรอ้มทะเบยีนบา้นของผูข้อใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด ) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

2) 

 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ ในกรณีทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงชือ่ตวั ชือ่สกลุ หรอืค าน าหนา้นามใหถ้า่ยส าเนา

เอกสารพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 

 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล พรอ้มส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนติบิุคคลหรอืหนงัสอืเดนิทางหรอื
ใบอนุญาตท างาน (กรณีเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

4) 
 

 ค าขออนุญาตเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดเนือ้ทีห่รอืบรเิวณ
ทีใ่ชเ้ป็นตลาดหรอืขอแกไ้ขรายการอืน่ใดในใบอนุญาต ต .4 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

5) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้สถานประกอบการพรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

6) 

 

 หนงัสอืมอบอ านาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย และบตัร

ประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (กรณี
เจา้ของไมส่ามารถมายืน่ค าขอดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 
 

 หลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลด
เนือ้ทีห่รอืบรเิวณทีใ่ชเ้ป็นตลาดหรอืขอแกไ้ขรายการอืน่ใดใน

ใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

8) 

 

 หนงัสอืรบัรองผา่นการอบรมหลกัสตูรสขุาภบิาลอาหาร

ของกรุงเทพมหานครของผูย้ ืน่ขอใบอนุญาตและตามจ านวนผู ้

สมัผสัอาหาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

กรุงเทพมหานคร 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

9) 
 

ใบรบัรองแพทย ์การตรวจโรค ของผูข้ายของและผูช้ว่ยขายของ
ในตลาด (กรณีการจ าหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) ตอ้งมสีขุภาพ

แข็งแรง ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ ไมเ่ป็นโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ หรอืไมเ่ป็น
พาหะน าโรคตดิตอ่ เชน่ อหวิาตกโรค ไขร้ากสาดนอ้ย บดิ ไขส้กุใส 

หดั คางทมู วณัโรคระยะอนัตราย โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรอืใน

ระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีน่า่รงัเกียจแกส่งัคม โรคผวิหนงัทีน่า่
รงัเกยีจ ไวรสัตบัอกัเสบชนดิเอ ไขห้วดัรวมถงึไขห้วดัใหญท่ีต่ดิตอ่

มาจากสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการแพทย ์

10) 

 

 หนงัสอืแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใช้

ประโยชนท์ีด่นิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจาก
เจา้หนา้ทีแ่ลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

11) 

 

 หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ

อาคารทีแ่สดงวา่อาคารดงักลา่วสามารถใชป้ระกอบกจิการตามที่
ขออนุญาตได ้(ส าหรบัตลาดประเภทที ่1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

12) 
 

 หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธใินการใชอ้าคารทีเ่ป็น
สถานประกอบการ เชน่ โฉนดทีด่นิ สญัญาซือ้ขาย สญัญาเชา่ 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคาร ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

13) 

 

 แผนผงัตลาดหรอืภาพถา่ยบรเิวณภายในและภายนอก

ตลาด แสดงใหเ้ห็นถงึการจดัหมวดหมูส่นิคา้ การป้องกนัมลพษิ 

สขุลกัษณะภายในตลาด เป็นตน้  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

14) 

 

 แผนทีส่งัเขป แสดงสถานทีต่ ัง้ของสถานประกอบการ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

 

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 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(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 าขอรับใบอนุญาตเปลีย่นแปลงขยายหรอืลดเนือ้ทีห่รอืบรเิวณทีใ่ชเ้ป็นตลาดหรอืขอแกไ้ขรายการอืน่ใดต .4 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดเนือ้ทีห่รอืบรเิวณทีใ่ชเ้ป็นตลาดหรอืขอแกไ้ขรายการอืน่ใดในใบอนุญาต   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักอนามัย ส านักอนามัย ส านักอนามัย  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535  
  

2)กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารควบคมุการใช ้พ .ศ.2552  
  

3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลกัษณะของตลาด พ .ศ. ๒๕๕๑  

  
4)กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖  

  
5)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมส าหรับการด าเนนิกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ  (ฉบบัที2่)

พ.ศ.2548  

  
6)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖  

  
7)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานครเรือ่งควบคมุอาคาร พ .ศ.2544  

  

8)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด  

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

  
10)พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ .ศ. ๒๕๓๕  

  

11)ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด พ .ศ.2548  
  

12)ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ .ศ. ๒๕๔๙  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 10.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดเนือ้ทีห่รอืบรเิวณทีใ่ชเ้ป็นตลาดหรอืขอแกไ้ขรายการอืน่ใดใน

ใบอนุญาต ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 20/07/2015 11:46 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


