
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรก ำจดัส ิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จังหวดัจันทบรุ ีกระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

 

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดสิง่ปฏกิลู โดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิ

คา่บรกิาร ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมาย

ก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการ ดา้นสขุลักษณะการก าจัดสิง่ปฏกิลู และดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิัตงิาน

ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะปอน ถนนสายขลงุ-พลิว้ ต าบลตะ
ปอน อ าเภอขลงุ จังหวัดจันทบรุ ีหมายเลขโทรศพัท ์039-
426017-8 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท า

การก าจัดสิง่ปฏกิลู พรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลตะปอน อ าเภอข

ลงุ จังหวดัจันทบรุ ี
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอให ้
แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการ หากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้น

ขณะนัน้ ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลตะปอน อ าเภอข
ลงุ จังหวดัจันทบรุ ี

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา

ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะน าให ้

ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลตะปอน อ าเภอข
ลงุ จังหวดัจันทบรุ ี

 

4) - 
การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด หากพน้ก าหนดถอื

วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจง้ค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการ

ก าจัดสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบ พรอ้มแจง้สทิธใินการ

อทุธรณ์ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลตะปอน อ าเภอข

ลงุ จังหวดัจันทบรุ ี

 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด  

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลตะปอน อ าเภอข

ลงุ จังหวดัจันทบรุ ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร หรอื
ใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(    เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสถำนทีก่ ำจดัส ิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บั

ใบอนุญำตและมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลกัสขุำภบิำล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนด) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูลทีแ่สดงรำยละเอยีด

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน ควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคน งบประมำณ วสัดุ
อุปกรณ ์และวธิกีำรบรหิำรจดักำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูป้ฏบิตังิำนทีท่ ำหนำ้ทีก่ ำจดัส ิง่ปฏกิลูผำ่น

กำรฝึกอบรมดำ้นสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัจำกกำรท ำงำน 
(ตำมหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของ

ผูป้ฏบิตังิำนในกำรก ำจดัสิง่ปฏกิลู 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตรบัท ำกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูล ฉบบัละไม่

เกนิ 5,000 บำทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)))  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จังหวดัจันทบรุ ีหมายเลขโทรศพัท ์039-426017-8 หรอืwww.abt-

tapon.net 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดสิง่ปฏกิลู  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  
  

2)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดสิง่ปฏกิลู 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


