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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน  
งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขอใบอนนุญสำตประกอบกริจกสำรรรับทสสำกสำรกสสำจรัดมคลฝอยทรัทั่วไป
หนคู่วยงสำนทททั่รรับผริดชอบ สสสำนรักงสำนปลรัด  อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนทททั่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. สสานนักงานปลนัด  
   องคค์การบรริหารสส่วนตสาบลโปป่งตาลอง 
   โทรศนัพทค์ : 044-009516 

เปปิดใหห้บรริการ ววันจวันทรร ถถึง ววันศศุกรร 
(ยกเวห้นววันหยศุดททที่ทางราชการกกาหนด) 
ตวัตั้งแตต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มทพวักเททที่ยง) 

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืทั่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืทั่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
1. หลนักเกณฑค์วริธธีการ
    ผผน้ใดประสงคค์ขอใบอนนุญาตประกอบกริจการรนับทสาการกสาจนัดมผลฝอยทนัทั่วไปโดยทสาเปป็นธนุรกริจหรรือไดน้รนับประโยชนค์ตอบแทน
ดน้วยการคริดคส่าบรริการตน้องยรืทั่นขออนนุญาตตส่อเจน้าพนนักงานทน้องถริทั่นหรรือพนนักงานเจน้าหนน้าทธีทั่ทธีทั่รนับผริดชอบโดยยรืทั่นคสาขอตามแบบ
ฟอรค์มทธีทั่กฎหมายกสาหนดพรน้อมทนัทั้งเอกสารประกอบการขออนนุญาตตามขน้อกสาหนดของทน้องถริทั่นณกลนุส่ม/กอง/ฝป่ายทธีทั่รนับผริดชอบ (
ระบนุ)
2. เงรืทั่อนไขในการยรืทั่นคสาขอ (ตามทธีทั่ระบนุไวน้ในขน้อกสาหนดของทน้องถริทั่น)
   (1) ผผน้ประกอบกริจการทธีทั่ประสงคค์ขอรนับใบอนนุญาตตน้องไมส่มธีประวนัตริถผกดสาเนรินคดธีดน้านการจนัดการมผลฝอยทธีทั่ไมส่ถผกสนุขลนักษณะ
   (2) ผผน้ประกอบการตน้องยรืทั่นเอกสารทธีทั่ถผกตน้องและครบถน้วน
   (3) หลนักเกณฑค์ดน้านคนุณสมบนัตริของผผน้ประกอบกริจการดน้านสนุขลนักษณะการกสาจนัดมผลฝอยทนัทั่วไปและดน้านคนุณสมบนัตริของผผน้ปฏริบนัตริ
งานถผกตน้องตามหลนักเกณฑค์ (ตามขน้อกสาหนดของทน้องถริทั่น)
   (4) ......ระบนุเพริทั่มเตริมตามหลนักเกณฑค์วริธธีการและเงรืทั่อนไขการขอและการออกใบอนนุญาตและตามแบบทธีทั่ราชการสส่วนทน้องถริทั่น
กสาหนดไวน้ในขน้อกสาหนดของทน้องถริทั่น....   

ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทททั่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ผผน้ขอรนับใบอนนุญาตยรืทั่นคสาขอรนับใบอนนุญาตประกอบกริจการรนับ
   ทสาการกสาจนัดมผลฝอยทนัทั่วไปพรน้อมหลนักฐานทธีทั่ทน้องถริทั่นกสาหนด
2. การตรวจสอบเอกสาร : เจน้าหนน้าทธีทั่ตรวจสอบความถผกตน้องของคสาขอและความ 
   ครบถน้วนของเอกสารหลนักฐานทนันทธี
   กรณธีไมส่ถผกตน้อง/ครบถน้วนเจน้าหนน้าทธีทั่แจน้งตส่อผผน้ยรืทั่นคสาขอใหน้แกน้ไข/เพริทั่มเตริมเพรืทั่อดสาเนรินการ

สสานนักงานปลนัด อบต.โปป่งตาลอง

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตสาบลโปป่งตาลอง อสาเภอปากชส่อง จนังหวนัดนครราชสธีมา โทร 044-009515-6
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ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทททั่รรับผริดชอบ (ตคู่อ) 
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
หากไมส่สามารถดสาเนรินการไดน้ในขณะนนัทั้นใหน้จนัดทสาบนันททึกความบกพรส่องและรายการ
เอกสารหรรือหลนักฐานยรืทั่นเพริทั่มเตริมภายในระยะเวลาทธีทั่กสาหนดโดยใหน้เจน้าหนน้าทธีทั่และผผน้ยรืทั่น
คสาขอลงนามไวน้ในบนันททึกนนัทั้นดน้วย
   หมายเหตต: หากผผห้ขออนศุญาตไมต่แกห้ไขคกาขอหรรือไมต่สต่งเอกสารเพริที่มเตริมใหห้ครบถห้วนตามททที่
กกาหนดในแบบบวันทถึกความบกพรต่องใหห้เจห้าหนห้าททที่สต่งครืนคกาขอและเอกสารพรห้อมแจห้งเปป็น
หนวังสรือถถึงเหตศุแหต่งการครืนดห้วยและแจห้งสริทธริในการอศุทธรณร (อศุทธรณรตามพ.ร.บ. วริธทปฏริบวัตริ
ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
3. การพริจารณา : เจน้าหนน้าทธีทั่ตรวจสถานทธีทั่ดน้านสนุขลนักษณะ
   กรณธีถผกตน้องตามหลนักเกณฑค์ดน้านสนุขลนักษณะเสนอพริจารณาออกใบอนนุญาต
   กรณธีไมส่ถผกตน้องตามหลนักเกณฑค์ดน้านสนุขลนักษณะแนะนสาใหน้ปรนับปรนุงแกน้ไขดน้านสนุขลนักษณะ
   หมายเหตต: กฎหมายกกาหนดภายใน 30 ววันนวับแตต่ววันททที่เอกสารถผกตห้องและครบถห้วน (ต
ามพ.ร.บ. การสาธารณสศุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วริธทปฏริบวัตริราชการทาง
ปกครอง (ฉบวับททที่ 2) พ.ศ. 2557)
4. การแจน้งคสาสนัทั่งออกใบอนนุญาต/คสาสนัทั่งไมส่อนนุญาต
    1. กรณธีอนนุญาต
มธีหนนังสรือแจน้งการอนนุญาตแกส่ผผน้ขออนนุญาตทราบเพรืทั่อมารนับใบอนนุญาตภายในระยะเวลาทธีทั่
ทน้องถริทั่นกสาหนดหากพน้นกสาหนดถรือวส่าไมส่ประสงคค์จะรนับใบอนนุญาตเวน้นแตส่จะมธีเหตนุหรรือขน้อ
แกน้ตนัวอนันสมควร
    2. กรณธีไมส่อนนุญาต
แจน้งคสาสนัทั่งไมส่ออกใบอนนุญาตประกอบกริจการรนับทสาการกสาจนัดมผลฝอยทนัทั่วไปแกส่ผผน้ขออนนุญาต
ทราบพรน้อมแจน้งสริทธริในการอนุทธรณค์   
   หมายเหตต: ในกรณทททที่เจห้าพนวักงานทห้องถริที่นไมต่อาจออกใบอนศุญาตหรรือยวังไมต่อาจมทคกาสวัที่ง
ไมต่อนศุญาตไดห้ภายใน 30 ววันนวับแตต่ววันททที่เอกสารถผกตห้องและครบถห้วนใหห้แจห้งการขยายเวลา
ใหห้ผผห้ขออนศุญาตทราบทศุก 7 ววันจนกวต่าจะพริจารณาแลห้วเสรร็จพรห้อมสกาเนาแจห้งสกานวักก.พ.ร. 
ทราบ
5. ชสาระคส่าธรรมเนธียม (กรณธีมธีคสาสนัทั่งอนนุญาต)
   แจน้งใหน้ผผน้ขออนนุญาตมาชสาระคส่าธรรมเนธียมตามอนัตราและระยะเวลาทธีทั่ทน้องถริทั่นกสาหนด
   หมายเหตต:  กรณทไมต่ชการะตามระยะเวลาททที่กกาหนดจะตห้องเสทยคต่าปรวับเพริที่มขถึตั้นอทกรห้อยละ 
20 ของจกานวนเงรินททที่คห้างชการะ

ระยะเวลสำ
ในการดสาเนรินการรวม  30  วนัน  
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รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทททั่ตห้องใชห้
1. บนัตรประจสาตนัวประชาชนหรรือบนัตรอรืทั่นทธีทั่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรนัฐ  สสาเนา 1 ชนุด
2. สสาเนาทะเบธียนบน้าน  สสาเนา 1 ชนุด
3. สสาเนาใบอนนุญาตตามกฎหมายวส่าดน้วยการควบคนุมอาคารหรรือใบอนนุญาตตามกฎหมายอรืทั่นทธีทั่เกธีทั่ยวขน้อง  สสาเนา 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืทั่นๆตามทธีทั่ราชการสส่วนทน้องถริทั่นกสาหนด)
4. เอกสารหรรือหลนักฐานแสดงสถานทธีทั่กสาจนัดมผลฝอยทนัทั่วไปทธีทั่ไดน้รนับใบอนนุญาตและมธีการดสาเนรินกริจการทธีทั่ถผกตน้องตามหลนัก
   สนุขาภริบาลโดยมธีหลนักฐานสนัญญาวส่าจน้างระหวส่างผผน้ขนกนับผผน้กสาจนัดมผลฝอย  สสาเนา 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืทั่นๆตามทธีทั่ราชการสส่วนทน้องถริทั่นกสาหนด)
5. แผนการดสาเนรินงานในการกสาจนัดมผลฝอยทธีทั่แสดงรายละเอธียดขนัทั้นตอนการดสาเนรินงานความพรน้อมดน้านกสาลนังคนงบประมาณ
   วนัสดนุอนุปกรณค์และวริธธีการบรริหารจนัดการ  สสาเนา 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืทั่นๆตามทธีทั่ราชการสส่วนทน้องถริทั่นกสาหนด)
6. เอกสารแสดงใหน้เหห็นวส่าผผน้ปฏริบนัตริงานทธีทั่ทสาหนน้าทธีทั่กสาจนัดมผลฝอยทนัทั่วไปผส่านการฝฝึกอบรมดน้านสนุขอนามนัยและความปลอดภนัยจาก
การทสางาน (ตามหลนักเกณฑค์ทธีทั่ทน้องถริทั่นกสาหนด)  สสาเนา 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืทั่นๆตามทธีทั่ราชการสส่วนทน้องถริทั่นกสาหนด)
7. ใบรนับรองแพทยค์หรรือเอกสารแสดงการตรวจสนุขภาพประจสาปปีของผผน้ปฏริบนัตริงานในการกสาจนัดมผลฝอยทนัทั่วไป  ฉบนับจรริง 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืทั่นๆตามทธีทั่ราชการสส่วนทน้องถริทั่นกสาหนด)
8. เอกสารหรรือหลนักฐานแสดงวนุฒริการศทึกษาของเจน้าหนน้าทธีทั่ควบคนุมกสากนับในการจนัดการมผลฝอยทนัทั่วไปอยส่างนน้อย 2 คน          
   1. คนุณสมบนัตริสสาเรห็จการศทึกษาไมส่ตสทั่ากวส่าปรริญญาตรธีหรรือเทธียบเทส่าในสาขาวริชาวริทยาศาสตรค์ในดน้านสาธารณสนุขสนุขาภริบาล
อนามนัยสริทั่งแวดลน้อมดน้านใดดน้านหนทึทั่ง         
   2. คนุณสมบนัตริสสาเรห็จการศทึกษาไมส่ตสทั่ากวส่าปรริญญาตรธีหรรือเทธียบเทส่าในสาขาวริชการวริศวกรรมศาสตรค์ในดน้านสนุขาภริบาล
วริศวกรรมสริทั่งแวดลน้อมและวริศวกรรมเครรืทั่องกลดน้านใดดน้านหนทึทั่ง
สสาเนา 1 ฉบนับ  
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืทั่นๆตามทธีทั่ราชการสส่วนทน้องถริทั่นกสาหนด)

คคู่สำธรรมเนทยม
         อนัตราคส่าธรรมเนธียมใบอนนุญาตรนับทสาการกสาจนัดมผลฝอยทนัทั่วไปฉบนับละไมส่เกริน 5,000 บาทตส่อปปี

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทธีทั่ระบนุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพรืทั่อรน้องเรธียนไดน้ทธีทั่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนห็ต (https://www.pongtalong.go.th)
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2. ทางโทรศนัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณธียค์ (444 หมผส่ทธีทั่ 4 ตสาบลโปป่งตาลอง อสาเภอปากชส่อง จนังหวนัดนครราชสธีมา 30130)
4. รน้องเรธียนดน้วยตนเอง
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แบบฟอรค์มแบบคสาขอรนับใบอนนุญาต/ตส่ออายนุใบอนนุญาต
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