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คู�มือสําหรับประชาชน: การกําจัดส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2553 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร!อยเอ็ด 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2553 
2. หน�วยงานเจ&าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร!อยเอ็ด 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให&อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข&อง: 
1) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลกกกุง ว�าด�วยเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให&บริการ: ท!องถ่ิน  
8. กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไม�ได!กําหนด  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข&อกําหนด ฯลฯ  0 วันทําการ  
9. ข&อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน&อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ&างอิงของคู�มือประชาชน การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2553  ทต.กกกุง คมสัน 24/07/2558 14:11  
11. ช�องทางการให&บริการ  
1) สถานท่ีให
บริการ เทศบาลตําบลกกกุง ม.1 ตําบลกกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร�อยเอ็ด 45220 โทรศัพท" 043-

611055/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป&ดให�บริการวัน จันทร" ถึง วันศุกร" (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต�เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ&ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ก.ผู!รับใบอนุญาตดําเนินการกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
 (1) ต!องมียานพาหนะขนถ�ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส!วม)ซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1 ได!รับใบอนุญาตจากกรมการขนส�งทางบก 
  1.2 ส�ว�นของรถท่ีใช!ขนถ�ายสิ่ง ปฏิกูล ต!องปกป@ดมิดชิดสามารถปAองกันกลิ่น และสัตวCแมลงพาหนะDโรค 
  1.3 มีปFGมปฏิกูล และติดต้ังมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล 
  1.4 ท�อหรือสายท่ีใช!ดูดสิ่งปฏิกูลต!องอยู�ในสภาพท่ีดีไม�รั่วซึม 
  1.5 มีอุปกรณCทําความสะอาดประจํารถ เช�น ถังตักน้ํา ไม!กวาด น้ํายาฆ�าเชื้อโรค 
  1.6 ต!องจัดให!มีการแสดงข!อความท่ีตัวยานพาหนะ ขน ถ�ายสิ่งปฏิกูลให!รู!ว�าเปIนพาหนะขนถ�านสิ่งปฏิกูล เปIนต!น และ
แสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน�วยงานท่ีเปIนอผู!ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ!าของกิจการ ด!วยตัว
อักษรไทย ซ่ึงมีขนาดท่ีเห็นได!ชัดเจนตามท่ีเทศบาลตําบลกกกุง ประกาศกําหนด 
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(2) ต!องจัดให!มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท!ายางหุ!มส!นถึงแข!ง 
(3) กรณีท่ีไม�มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ของตนเอง ต!องแสดงหลักฐานว�าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหล�งกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะ
แห�งใด 
(4) กรณีท่ีมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ต!องมีระบบบัดบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล โดยท่ีแหล�งกําจัดนั้น ต!องไม�ก�อให!เกิดความรําคาญ 
และไม�ก�อให!เกิดมลพิษต�อสิ่งแวดล!อม  
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

การตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอตาม
ตามหลักเกณฑCและเง่ือนไข
ในการยื่นคําขอ 
 

15 นาที เทศบาลตําบลกก
กุง อําเภอเมือง
สรวง จังหวัด
ร!อยเอ็ด 

(ผู!ยื่นคําขอต!องเซ็น
สําเนาถูกต!องทุก
ฉบับ) 

2) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาคําขอโดยเจ!าหน!าท่ี 
 

30 นาที เทศบาลตําบลกก
กุง อําเภอเมือง
สรวง จังหวัด
ร!อยเอ็ด 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามอนุญาตโดย
นายกเทศมนตรี 
 

1 วัน เทศบาลตําบลกก
กุง อําเภอเมือง
สรวง จังหวัด
ร!อยเอ็ด 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ (ผู!ยื่นเอกสารต!อง
เซ็นสําเนาทุกฉบับ) 

 
 
 
 
 
 



3/4 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมาย
กําหนด 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 

เอกสารอ่ืนๆ
ตามท่ีเทศบาล
ตําบลกกกุง
กําหนด 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

 ค�าธรรมเนียม 4,000 บาท 
หมายเหตุ -   

 
17. ช�องทางการร&องเรียน 
1) ช�องทางการร&องเรียน เทศบาลตําบลกกกุง ม.1 ตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร!อยเอ็ด 45220 โทณศัพทC 

043-611-055 
หมายเหตุ - 

2) ช�องทางการร&องเรียน ศูนยCบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร>ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) ใบขออนุญาตกําจัดสิ่งปฏิกูล 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ> 25/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน!า

หน�วยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมือง

สรวง จังหวัดร!อยเอ็ด สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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