คู่มือสำหรับประชำชน : กำรเปลี่ยนแปลง ขยำยหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลำดหรือขอแก้ไขรำยกำรอื่นใดใน
ใบอนุญำต
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตลาด หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป้นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และ
อาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการวางจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วย
หรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าดังกล่าวเป็นประจาหรือ
เป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่
บริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต ดังนี้
มาตรา 34ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา56
ซึ่งข้อกาหนดในมาตรา 34ไม่ได้บังคับใช้แก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่
แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามข้อนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
มาตรา 35เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. กาหนดที่ตงั้ เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ
2. กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการตลาด

3. กาหนดเวลาเปิดและปิดตลาด
4. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้าทิ้ง
การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
มาตรา 45ในกรณีปรากฎว่าผู้ดาเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการสาธาณณสุข พ.ศ. 2535ปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกาหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ดาเนินกิจการนั้นแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดาเนินกิจการไม่แก้ไขหรือดาเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจาสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันทีและต้องทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดาเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ดาเนินกิจการหรือผู้ดาเนินกิจการไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้ดาเนินกิจการและให้
ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
เงื่อนไขในการยื่นคาขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต
1. ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่ระบุในคู่มือนี้
2. ลักษณะอาคารสถานประกอบการถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
3. การแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร
3.1ผู้ประกอบการต้องแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมกับการยื่นคา

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ ฝ่ายโยธา สานักงานเขตที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
3.2เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต
4. การพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ประกอบด้วย
5. สภาพสุขลักษณะการประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ1.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั่นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน 3.เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี โทรศัพท์ 02 354 4214
ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 10 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย
หรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการ
อื่นใดในใบอนุญาต ต.4 พร้อมเอกสาร และเจ้าหน้าที่ลง
รับคาขอเปลี่ยนแปลงฯ
พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร

2)

(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบสถานประกอบการและพิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาตให้แก้ไข

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

10 วัน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักบริหารการทะเบียน

ลำดับ
2)

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (พร้อมทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด)
ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส เป็นต้น ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้ำนำมให้ถ่ำยสำเนำ
เอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้แทนนิติบุคคลหรือหนังสือเดินทำงหรือ
ใบอนุญำตทำงำน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำขออนุญำตเปลี่ยนแปลง ขยำยหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณ
ที่ใช้เป็นตลำดหรือขอแก้ไขรำยกำรอื่นใดในใบอนุญำต ต.4
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำรพร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำย และบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ (กรณี
เจ้ำของไม่สำมำรถมำยื่นคำขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักบริหารการทะเบียน

กรมการค้าต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร

สานักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง

ลำดับ
7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง ขยำยหรือลด
เนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลำดหรือขอแก้ไขรำยกำรอื่นใดใน
ใบอนุญำต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือรับรองผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขำภิบำลอำหำร
ของกรุงเทพมหำนครของผู้ยื่นขอใบอนุญำตและตำมจำนวนผู้
สัมผัสอำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบรับรองแพทย์ กำรตรวจโรค ของผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของใน
ตลำด (กรณีกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร) ต้องมีสุขภำพ
แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น
พำหะนำโรคติดต่อ เช่น อหิวำตกโรค ไข้รำกสำดน้อย บิด ไข้สุกใส
หัด คำงทูม วัณโรคระยะอันตรำย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือใน
ระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ำ
รังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดรวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อ
มำจำกสัตว์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือแจ้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำก
เจ้ำหน้ำที่แล้ว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรมการแพทย์

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรที่แสดงว่ำอำคำรดังกล่ำวสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมที่
ขออนุญำตได้ (สำหรับตลำดประเภทที่ 1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในกำรใช้อำคำรที่เป็น
สถำนประกอบกำร เช่น โฉนดที่ดิน สัญญำซื้อขำย สัญญำเช่ำ
หนังสือยินยอมให้ใช้อำคำร ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนผังตลำดหรือภำพถ่ำยบริเวณภำยในและภำยนอก
ตลำด แสดงให้เห็นถึงกำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ กำรป้องกันมลพิษ
สุขลักษณะภำยในตลำด เป็นต้น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนที่สังเขป แสดงสถำนที่ตั้งของสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 1.
ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขต โทรศัพท์: ตามรายละเอียดที่แนบ 2. ศูนย์รับแจ้งทุกข์
กรุงเทพมหานคร 1555
(หมายเหตุ: -)
2) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทรศัพท์ 02 354 4214))
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดต.4
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักอนามัย สานักอนามัย สานักอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2)กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.2552
3)กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑
4)กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
5)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่
2)พ.ศ.2548
6)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖
7)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
8)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด
9)พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. ๒๕๓๕
10)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
11)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พ.ศ.2548
12)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 10.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดใน
ใบอนุญาต

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

