องค์การตลาด

งานทีใ่ ห้ บริการ

หน่ วยงานที่

1) ภารกิจในด้านการบริ หารพื้นที่ตลาด
2) ภารกิจในด้านธุ รกิจอื่น เช่น ดําเนิ นการเกี่ยวกับการจําหน่ายข้าวสารและ
อาหารดิบให้แก่เรื อนจําและส่ วนราชการต่างๆ เป็ นต้น
องค์การตลาด

ขอบเขตการใช้ บริการ
สถานที่/ช่ องทางการให้ บริการ

1. องค์ การตลาด (สํ านักงานใหญ่ )
สถานที่ต้งั อาคารซี อีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนกําแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2158-0411-15
โทรสาร 0-2158-0417
เวลาทําการ เปิ ดดําเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
2. ตลาดกลางเกษตรกรตลิง่ ชั น กรุ งเทพมหานคร
สถานที่ต้ งั 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-24353112
โทรสาร 0-24353112
เวลาทําการ เปิ ดดําเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
3. ตลาดผักและผลไม้ ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร
สถานที่ต้ งั 26-28 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-221-4865
โทรสาร 02-221-6468
เวลาทําการ เปิ ดดําเนิ นการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
องค์การตลาด

-24. ตลาดกลางเกษตรกร อําเภอหนองม่ วง จังหวัดลพบุรี
สถานที่ต้งั 516/9 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์ 036-431-991
โทรสาร 036-431-991
เวลาทําการ เปิ ดดําเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
5. ตลาดกลางเกษตรกร เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สถานที่ต้งั 345 หมู่7 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน 51150
โทรศัพท์ 053-541-472-3
โทรสาร 053-541-472
เวลาทําการ เปิ ดดําเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
6. ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ต้งั 1/25-26 ถนน304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์ บุรี หมู่3 ตําบลเสม็ดเหนือ
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-848-208
โทรสาร 038-848-207
เวลาทําการ เปิ ดดําเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คําขอ
องค์ ก ารตลาดเป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา
และบริ หารเครื อข่ายตลาดภาครัฐ และส่ งเสริ มตลาดร่ วมเอกชน เพื่อเป็ นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคและสิ นค้าชุ มชน เพื่อประชาชน ดําเนิ นภารกิจ ด้านการบริ หารพื้นที่ตลาด และการประกอบ
ธุ รกิจให้เช่าห้องพักอาศัยและอาคารพาณิ ชย์ดว้ ยและด้านธุ รกิจอื่น เช่ น ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการจําหน่ายข้าวสาร
และอาหารดิ บให้แก่ เรื อนจําและส่ วนราชการต่างๆ ซึ่ ง เป็ นภารกิ จเสริ ม เพื่อหารายได้ใ ห้แก่ องค์ก ารตลาดฯ
อีกส่ วนหนึ่ ง เป็ นต้น ดัง นั้นวิธีก ารและเงื่ อนไขในการยื่นคําขอรั บบริ การขอองค์การตลาด ประชาชน
จะได้รับ การอํา นวยความสะดวกในเรื่ องการบริ ก ารด้า นการเช่ า ทรั พ ย์สิ นและพื้นที่ ข ององค์ก ารตลาด
โดยประชาชนสามารถรับการบริ การได้ ณ องค์การตลาดสํานักงานใหญ่ หรื อสํานักงานตลาดสาขาต่างๆ
ทั้ง 5 แห่งขององค์การตลาดตามวันเวลาราชการ ซึ่ งประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อและยื่นคําร้ องขอต่างๆ
ได้หลายช่องทาง อาทิเช่น การติดต่อด้วยตนเอง ไปรษณี ย ์ โทรศัพท์ หรื อเว็บไซน์ขององค์การตลาดได้
องค์การตลาด
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 การบริการด้ านการเช่ าทรัพย์ สินและพืน้ ที่
■ การบริการด้ านการเช่ าห้ องพักและอาคารพาณิชย์
ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ยืน่ คําร้องขอเช่าโดยกรอกแบบยืน่ เรื่ องราว
(ระยะเวลา 10 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

2. ตรวจสอบเอกสาร/รับเงินและค่าธรรมเนียม
รวมทั้งติดอากรแสตมป์
(ระยะเวลา 10 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

3. จัดพิมพ์สัญญา เช่า
(ระยะเวลา 10 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

4. ทํา บัน ทึ ก ข้อ ความสั ญ ญาเช่ า เสนอผูจ้ ัด การ
ตลาดสาขา
(ระยะเวลา 10 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

5. ผูจ้ ดั การอนุมตั ิลงนาม
(ระยะเวลา 20 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

หมายเหตุ : ขั้นตอนการการเช่าทรัพย์สินและพื้นที่ ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 0.5 วัน/ราย
เอกสารหลักฐาน
▪บัตรประจําตัวประชาชน
▪ ทะเบียนบ้าน
▪ หนังสื อมอบอํานาจทําการแทนตามที่กฎหมายกําหนด

องค์การตลาด

■ กรณีต่อสั ญญาเช่ า
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ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

1. รับชําระค่าเช่า
(ระยะเวลา 5 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

2. ออกใบเสร็ จค่าเช่า
(ระยะเวลา 10 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

หมายเหตุ : ขั้นตอนการต่อสัญญา ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที/ราย
■ กรณียกเลิกการเช่ า

ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ยืน่ คําร้องขอยกเลิกสัญญาเช่าโดยกรอก
แบบยืน่ เรื่ องราว
(ระยะเวลา 10 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

2. ทําบันทึกข้อความยกเลิกสัญญาเช่าเสนอ
ผูจ้ ดั การตลาดสาขา
(ระยะเวลา 10 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

3. ผูจ้ ดั การอนุมตั ิลงนาม
(ระยะเวลา 20 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

4. ทําใบตั้งเบิกคืนเงินประกัน “เช็ค”
(ระยะเวลา 10 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

หมายเหตุ : ขั้นตอนการยกเลิกการเช่า ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 0.5 วัน/ราย
องค์การตลาด

 การบริการด้ านการเช่ า
■ การบริการด้ านการเช่ าพืน
้ ที่
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ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ยืน่ คําร้องขอเช่าพื้นที่/แผงประกอบการโดย
กรอกแบบยืน่ เรื่ องราว
(ระยะเวลา 10 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

2. ตรวจสอบเอกสาร/ออกใบเสร็ จค่าเช่าพื้นที่
(ระยะเวลา 10 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

3. จัดพิมพ์สัญญา เช่า
(ระยะเวลา 10 นาที )

4. ทํา บัน ทึ ก ข้อ ความสั ญ ญาเช่ า เสนอผูจ้ ัด การ
ตลาดสาขา
(ระยะเวลา 10 นาที )
5. ผูจ้ ดั การอนุมตั ิลงนาม
(ระยะเวลา 20 นาที )
หมายเหตุ : ขั้นตอนการติดต่อราชการทัว่ ไป ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 0.5 วัน/ราย
เอกสารหลักฐาน
▪บัตรประจําตัวประชาชน
▪ ทะเบียนบ้าน
▪ หนังสื อมอบอํานาจทําการแทนตามที่กฎหมายกําหนด

องค์การตลาด

■ กรณีต่อสั ญญาเช่ า
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ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

1. รับชําระค่าเช่า/จัดเก็บ
(ระยะเวลา 5 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

2. ออกใบเสร็ จค่าเช่า
(ระยะเวลา 10 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

หมายเหตุ : ขั้นตอนการติดต่อราชการทัว่ ไป ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที/ราย
■ กรณียกเลิกการเช่ า

ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ยืน่ คําร้องขอยกเลิกสัญญาเช่าโดยกรอก
แบบยืน่ เรื่ องราว
(ระยะเวลา 10 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

2. ทําบันทึกข้อความยกเลิกสัญญาเช่าเสนอ
ผูจ้ ดั การตลาดสาขา
(ระยะเวลา 10 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

3. ผูจ้ ดั การอนุมตั ิลงนาม
(ระยะเวลา 20 นาที)

สํานักงานตลาดสาขา

4. ทําใบตั้งเบิกคืนเงินประกัน “เช็ค”
(ระยะเวลา 10 นาที )

สํานักงานตลาดสาขา

หมายเหตุ : ขั้นตอนการติดต่อราชการทัว่ ไป ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 0.5 วัน/ราย
องค์การตลาด

 การรับเรื่องร้ องเรียน

-7-

การร้ องเรียนทางศู นย์ รับเรื่องร้ องเรียน

ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผูร้ ้องเดินทางมาร้องเรี ยนที่ศูนย์รับเรื่ องราว
ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน

2. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ่านคําร้อง
(ระยะเวลา 1.5 ชัว่ โมง)

ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน

3. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ ระบบ เพื่อบันทึกข้อมูลส่ ง
เรื่ องร้องเรี ยนในระบบ
(ระยะเวลา 1.5 ชัว่ โมง)

ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน

4. ตรวจสอบข้อมูลจ้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน

ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน

พิจารณาเรื่ องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ระยะเวลา 0.5 วัน)

5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรื อ
รับทราบ และบันทึกการดําเนินการในระบบ และแจ้ง
ให้ผรู ้ ้องทราบการดําเนินการเบื้องต้น และ
บันทึกการดําเนินการในระบบ

ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน

(ระยะเวลา 0.5 วัน)

หมายเหตุ : ขั้นตอนการร้องเรี ยนทางศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน ระยะเวลาไม่เกิน 2 วันทําการ/เรื่ อง

องค์การตลาด

การร้ องเรียนเป็ นหนังสื อ
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ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผูร้ ้องส่ งเรื่ องร้องที่เป็ นหนังสื อรับจากศูนย์
รับเรื่ องราวร้องทุกข์ อื่นๆ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
คัดแยกเรื่ องเข้าส่ วน/ฝ่ าย

ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์

2. ส่ วน/ฝ่ าย รับงานจากฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปคัดแยก
ประเภทเรื่ องมอบหมายงาน
(ระยะเวลา 0.5 วัน )

ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์

4. เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเรื่ องร้องเรี ยนในระบบ
(ระยะเวลา 1 วัน )

ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์

5. พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน ทําหนังสื อตอบรับผูร้ ้อง

ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์

เสนอผูบ้ งั คับบัญชาลงนาม
- ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและบันทึกการ
ดําเนินการในระบบ
- ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาลงนาม
- บันทึกการดําเนินการในระบบ

(ระยะเวลา 3 วัน)

องค์การตลาด

-96. พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนทําหนังสื อส่งเรื่ องให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหนังสือตอบรับผูร้ ้องเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาลงนาม
- ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาลงนาม
- บันทึกการดําเนินการในระบบ

ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์

(ระยะเวลา 3 วัน)
7. แจ้งให้ผรู ้ ้องทราบการดําเนินการเบื้องต้น
และส่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
(ระยะเวลา 1 วัน )

ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์

หมายเหตุ : ขั้นตอนการร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อ ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 9 วันทําการ/เรื่ อง

องค์การตลาด

