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คู่มือสําหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนือ้ ที่หรื อบริเวณที่ใช้ เป็ นตลาดหรือขอแก้ ไขรายการ
อื่นใดในใบอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การเปลีย่ นแปลง ขยายหรื อลดเนื ้อที่หรื อบริเวณที่ใช้ เป็ นตลาดหรื อขอแก้ ไขรายการอื่นใดใน
ใบอนุญาต
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2)

กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.2552

3)

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑

4)

กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมื องรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

5)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนิ นกิ จการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(ฉบับที2่ )พ.ศ.2548

6)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖

7)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื ่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

8)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื ่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด

9)

พระราชบัญญัติผงั เมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที3่ ) พ.ศ. ๒๕๓๕

2/12

10) พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
11) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด พ.ศ.2548
12) ระเบี ยบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
10 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การเปลี่ยนแปลง ขยายหรื อลดเนื ้อที่หรื อบริเวณที่ใช้ เป็ นตลาดหรื อขอแก้ ไขรายการ
อื่นใดในใบอนุญาต สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและสุขาภิ บาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี
ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตลาด หมายความว่า สถานที่ซงึ่ ปกติจดั ไว้ ให้ ผ้ คู ้ าใช้ เป้นที่ชมุ นุมเพื่อจําหน่ายสินค้ าประเภทสัตว์เนื ้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และ
อาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ วหรื อของเสียง่าย ทังนี
้ ้ไม่วา่ จะมีการวางจําหน่ายสินค้ าประเภทอื่น
ด้ วยหรื อไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึง่ จัดไว้ สําหรับผู้ค้าใช้ เป็ นที่ชมุ นุมเพื่อจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวเป็ น
ประจําหรื อเป็ นครัง้ คราวหรือตามวันที่กําหนด
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535ได้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรื อลดเนื ้อที่
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บริ เวณที่ใช้ เป็ นตลาดหรื อขอแก้ ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต ดังนี ้
มาตรา 34ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจัดตังตลาดเว้
้
นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา 56
การเปลีย่ นแปลง ขยายหรื อลดสถานที่หรื อบริ เวณที่ใช้ เป็ นตลาดภายหลังจากที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ออกใบอนุญาตให้
้
ง่ แล้ ว จะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา56
จัดตังตลาดตามวรรคหนึ
ซึง่ ข้ อกําหนดในมาตรา 34ไม่ได้ บงั คับใช้ แก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้ องถิ่นที่ได้ จดั ตังตลาดขึ
้
้นตามอํานาจ
หน้ าที่แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้ องปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัตนิ ี ้ด้ วย และให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็ นหนังสือให้ ผ้ จู ดั ตังตลาดตามข้
้
อนี ้ปฏิบตั เิ ป็ นการเฉพาะรายก็ได้
มาตรา 35เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลตลาดให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นมีอํานาจออกข้ อกําหนดของท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
1. กําหนดที่ตงั ้ เนื ้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิง่ ปลูกสร้ างและสุขลักษณะ
2. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิง่ ของและการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินกิจการตลาด
3. กําหนดเวลาเปิ ดและปิ ดตลาด
4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดปฏิ
้
บตั เิ กี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรี ยบร้ อยภายในตลาดให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้ มีที่รวบรวมหรื อกําจัดสิง่ ปฏิกลู หรื อมูลฝอย การ
ระบายนํ ้าทิ ้ง การระบายอากาศ การจัดให้ มีการป้องกันมิให้ เกิดเหตุรําคาญและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
มาตรา 45ในกรณีปรากฎว่าผู้ดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัตกิ ารสาธาณณสุข พ.ศ. 2535ปฏิบตั ไิ ม่
ถูกต้ องตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ กฎกระทรวง ข้ อกําหนดของท้ องถิ่นหรื อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อคําสัง่
ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นที่กําหนดไว้ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการนันให้
้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ ดู ําเนินกิจการ
้ อให้ เกิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัย
นันแก้
้ ไขหรื อปรับปรุงให้ ถกู ต้ องได้ และถ้ าผู้ดําเนินกิจการไม่แก้ ไขหรื อดําเนินการนันจะก่
ว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจําสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดดําเนินกิจการนันไว้
้ ทนั ที
เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะเป็ นที่พอใจแก่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ วก็ได้
คําสัง่ ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามวรรคหนึง่ ให้ กําหนดระยะเวลาที่จะต้ องปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ไว้ ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อย
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กว่าเจ็ดวัน เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีคําสัง่ ให้ หยุดดําเนินกิจการทันทีและต้ องทําเป็ นหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู ําเนินกิจการซึง่ จะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ดําเนินกิจการหรือผู้ดําเนินกิจการไม่ยอมรับคําสัง่ ดังกล่าว ให้ สง่ คําสัง่ โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรื อปิ ดคําสัง่ นันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาํ เนาหรื อสํานักทําการงานของผู้ดําเนิน
กิจการและให้ ถือว่าผู้นนได้
ั ้ ทราบคําสัง่ แล้ ว ตังแต่
้ เวลาที่คําสัง่ ไปถึงหรื อวันปิ ดคําสัง่ แล้ วแต่กรณี
เงื่อนไขในการยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรื อลดเนื ้อที่ใช้ เป็ นตลาดหรื อขอแก้ ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต
1. ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามรายการที่ระบุในคูม่ ือนี ้
2. ลักษณะอาคารสถานประกอบการถูกต้ องตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
3. การแจ้ งการใช้ ประโยชน์ท่ีดนิ หรื อเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในกรุงเทพมหานคร
3.1ผู้ประกอบการต้ องแจ้ งการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้ อมกับการยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ณ ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตที่สถาน
ประกอบการตังอยู
้ ่
3.2เป็ นหน้ าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้ องตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ให้ ถกู ต้ องก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต
4. การพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของคูก่ รณีตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ประกอบด้ วย
5. สภาพสุขลักษณะการประกอบการถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
หมายเหตุ1.ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว 2.กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุ
ไม่ให้ สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน่
จะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบ
สําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนา
บันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน 3.เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้
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ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาต
เปลี่ยนแปลง ขยายหรื อลด
เนื ้อที่หรื อบริเวณที่ใช้ เป็ น
ตลาดหรื อขอแก้ ไขรายการ
อื่นใดในใบอนุญาต ต.4
พร้ อมเอกสาร และ
เจ้ าหน้ าที่ลงรับคําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ
พร้ อมทังตรวจสอบเอกสาร
้

การพิจารณา

ตรวจสอบสถาน
10 วัน
ประกอบการและพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาตให้ แก้ ไข

1)

2)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)

3)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
ทะเบียนสมรส
เป็ นต้ น ในกรณีที่
มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ
ตัว ชื่อสกุล หรื อ
คํานําหน้ านาม
ให้ ถ่ายสําเนา
เอกสารพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล พร้ อม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

0

1

ฉบับ

(พร้ อมทะเบียน
บ้ านของผู้ขอ
ใบอนุญาตจัดตัง้
ตลาด)
-

กรมการค้ า
ต่างประเทศ

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ผู้แทนนิตบิ คุ คล
หรื อหนังสือ
เดินทางหรื อ
ใบอนุญาต
ทํางาน (กรณี
เป็ นนิตบิ คุ คล)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอ

1)

2)

3)

กรุงเทพมหานคร

อนุญาต
เปลี่ยนแปลง
ขยายหรื อลดเนื ้อ
ที่หรื อบริ เวณที่ใช้
เป็ นตลาดหรื อขอ
แก้ ไขรายการอื่น
ใดในใบอนุญาต
ต.4
สําเนาทะเบียน สํานักบริหารการ
บ้ านของบ้ านที่ใช้ ทะเบียน
เป็ นที่ตงสถาน
ั้
ประกอบการ
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
หนังสือ กรมการปกครอง
มอบอํานาจที่
ถูกต้ องตาม
กฎหมาย และ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีเจ้ าของไม่
สามารถมายื่นคํา
ขอด้ วยตนเอง)
หลักฐา กรุงเทพมหานคร
นอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับการ
เปลี่ยนแปลง
ขยายหรื อลดเนื ้อ
ที่หรื อบริ เวณที่ใช้
เป็ นตลาดหรื อขอ
แก้ ไขรายการอื่น
ใดในใบอนุญาต
หนังสือ กรุงเทพมหานคร
รับรองผ่านการ
อบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร
ของ
กรุงเทพมหานคร
ของผู้ยื่นขอ
ใบอนุญาตและ
ตามจํานวนผู้
สัมผัสอาหาร
ใบรับรองแพทย์ กรมการแพทย์
การตรวจโรค
ของผู้ขายของ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
และผู้ช่วยขาย
ของในตลาด
(กรณีการ
จําหน่ายสินค้ า
ประเภทอาหาร)
ต้ องมีสขุ ภาพ
แข็งแรง ไม่เป็ น
โรคติดต่อ ไม่เป็ น
โรคที่สงั คม
รังเกียจ หรื อไม่
เป็ นพาหะนํา
โรคติดต่อ เช่น
อหิวาตกโรค ไข้
รากสาดน้ อย บิด
ไข้ สกุ ใส หัด คาง
ทูม วัณโรคระยะ
อันตราย โรค
เรื อ้ นในระยะ
ติดต่อหรื อใน
ระยะที่ปรากฏ
อาการเป็ นที่นา่
รังเกียจแก่สงั คม
โรคผิวหนังที่นา่
รังเกียจ ไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ
ไข้ หวัดรวมถึง
ไข้ หวัดใหญ่ที่
ติดต่อมาจาก
สัตว์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือ กรุงเทพมหานคร
แจ้ งการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ
หรื อเปลี่ยนแปลง
การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจาก
เจ้ าหน้ าที่แล้ ว
หลักฐา กรุงเทพมหานคร
นการอนุญาต
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้ (สําหรับตลาด
ประเภทที่ 1)
หลักฐา กรุงเทพมหานคร
นแสดงกรรมสิทธิ์
หรื อสิทธิในการ
ใช้ อาคารที่เป็ น
สถาน
ประกอบการ เช่น
โฉนดที่ดนิ
สัญญาซื ้อขาย

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สัญญาเช่า
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ อาคาร ฯลฯ
แผนผัง ตลาดหรื อ
ภาพถ่ายบริ เวณ
ภายในและ
ภายนอกตลาด
แสดงให้ เห็นถึง
10)
การจัดหมวดหมู่
สินค้ า การ
ป้องกันมลพิษ
สุขลักษณะ
ภายในตลาด
เป็ นต้ น
แผนที่ สังเขป แสดง
11) สถานที่ตงของ
ั้
สถาน
ประกอบการ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนน
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2)

เสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7385
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรื อลดเนื ้อที่หรื อบริเวณที่ใช้ เป็ นตลาดหรื อขอแก้ ไขรายการอื่นใดต.4
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

