คู่มือสำหรับประชำชน : กำรบอกเลิกกำรดำเนินกิจกำรตลำด
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตลาด หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และ
อาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วย
หรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็น
ครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535มาตรา 34กาหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56
ซึ่งข้อกาหนดในมาตรา34ไม่ได้บังคับใช้แก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่
แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญสตตามบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามข้อนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546ได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดังนี้
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551ได้แบ่งตลาดออกเป็น 2ประเภท ดังนี้
1. ตลาดประเภทที่1ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่1
2. ตลาดประเภทที่2ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่2
เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไปให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการตามแบบ ต.7ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น โดยต้องยื่นก่อนถึงกาหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
เงื่อนไขในการยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการตลาด
1.ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่ระบุในคู่มือนี้
2.ต้องไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชาระ กรณีมีค่าธรรมเนียมค้างชาระต้องเสียค่าปรับร้อยละยี่ สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชาระ

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
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทรศัพท์ 02 354
เวลา 08:00 - 16:00 น.
4214/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการตลาด ต.7
พร้อมเอกสารและเจ้าหน้าที่ลงรับคาบอกเลิกการดาเนิน
กิจการตลาดพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: ( ))

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้เลิกการดาเนินกิจการ
จาหน่ายทะเบียน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
7 วัน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำนของผู้ขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) เช่น ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส เป็นต้น ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้ำนำมให้ถ่ำยสำเนำ
เอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) นิติบุคคล สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อม
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้แทนนิติบุคคลหรือหนังสือ
เดินทำงและใบอนุญำตทำงำนกรณีเป็นคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) คำขอบอกเลิกกำรดำเนินกิจกำรตลำด ต.๗
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

กรมการค้าต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบอนุญำตจัดตั้งตลำดที่ยังไม่สิ้นอำยุ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยพร้อมสำเนำบัตร
ประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจแสดงบัตร
ประจำตัวประชำชน(กรณีผู้ถือใบอนุญำตไม่สมำรถมำยื่นคำขอด้วย
ตัวเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรุงเทพมหานคร

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 1. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงานเขต โทรศัพท์: 023544214 2.ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กรุงเทพมหานคร 1555
(หมายเหตุ: -)
2) 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
1) คาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการตลาด ต.7
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การบอกเลิกการดาเนินกิจการตลาด
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักอนามัย สานักอนามัย สานักอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3)พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
4)กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.2552
5)กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑

6)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
7)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่
2)พ.ศ.2548
8)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖
9)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พ.ศ.2548
10)กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
11)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด
12)พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที3่ ) พ.ศ. ๒๕๓๕
13)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
14)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 7.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การบอกเลิกการดาเนินกิจการตลาด ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี
ณัฏฐ์ณิชาภา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

