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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลชะมาย

คานา
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการ
เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอานาจหน้าที่ และการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการ
ก าจัด สิ่ง ปฏิ กู ล เป็ นไปอย่างถูก ต้อ งตามสุขลัก ษณะ และสอดคล้องกั บ สภาพบริบ ทของพื้ น ที่ ในปั จ จุบั น
เทศบาลตาบลชะมายจึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อใช้ในการดาเนินงานในพื้นที่
ต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลชะมาย

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

1

วัตถุประสงค์

1

ขั้นตอนการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล

1

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล

1

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิง่ ปฏิกลู

2

อัตราค่าธรรมเนียม

3

ช่องทางประสานงาน/เสนอแนะ/ร้องเรียน
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1

คู่มือการปฏิบตั ิงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
***************************************************************************
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ เก็บ
ขน และกาจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 50(3) แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอานาจหน้าที่ และการกาหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับวิธีการกาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ หลักเกณฑ์ของระเบียบและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน เทศบาลตาบลชะมาย จึงได้
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อใช้ในการดาเนินงานในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให้ง านบริก ารดูดสิ่งปฏิกูล ตามคาร้องขอของประชาชนในเขตพื้นที่ เ ทศบาลตาบลชะมาย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการดูดสิ่ง ปฏิกูลได้รับความรู้และทราบถึงวิธี การ
และขั้นตอนการบริการดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลชะมายอย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ขั้นตอนการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล
1. ประชาชนสามารถขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลชะมาย 2 ช่องทาง คือ
- การขอรับบริการด้วยตนเอง ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลชะมาย โดยการ
เขียนคาร้องขอรับบริการดูดสิง่ ปฏิกลู ในวันวันทาการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
- การขอรับบริการทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อสายตรงได้ทที่ ี่หมายเลข 075-466614 ต่อ 106
ในวันทาการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งรายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับการให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
1. เจ้าหน้าที่รบั แจ้งดูดสิ่งปฏิกูลและลงทะเบียนรับคาร้องเพือ่ ออกหมายเลขคาร้อง
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าผู้แจ้งคาร้องอยู่ในเขตพื้นทีบ่ ริการหรือไม่ หากไม่อยู่ให้ผู้แจ้งคาร้องติดต่อ
ขอรับบริการจาก อปท.ในพื้นที่
3. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเสนอเอกสารคาร้องตามสายบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. เจ้าหน้าที่รถดูดสิง่ ปฏิกลู เข้ามารับคาร้องขอรับบริการในเวลาเช้าของทุกวันทาการ เพื่อออกปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการตามคาร้อง พร้อมชาระค่าบริการและออกใบเสร็จรับเงินให้กบั ผู้ใช้บริการ
5. นาส่งเงินค่าบริการให้กับเจ้าหน้าที่กองคลังในวันทาการถัดไป
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน รายงานปัญหาและอุปสรรในการให้บริการต่อผู้อานวยการกอง
7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวบรวมสถิติต่างๆ ของงานดูดสิ่งปฏิกลู ประจาเดือนเพื่อนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

2
แผนผังขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
รับแจ้งดูดสิง่ ปฏิกลู และลงทะเบียนรับคาร้อง
เพื่อออกหมายเลขคาร้อง

พิจารณาว่าผู้แจ้งคา
ร้องอยู่ในเขตพื้นที่
บริการหรือไม่

อยู่

ไม่อยู่

ให้ผู้แจ้งคาร้องติดต่อขอรับ
บริการจาก อปท.ในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเสนอเอกสารคาร้อง
ตามสายบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เจ้าหน้าที่รถดูดสิ่งปฏิกลู เข้ามารับคาร้องขอรับบริการในเวลาเช้าของทุกวันทาการ
เพื่อออกปฏิบัตหิ น้าที่ให้บริการตามคาร้อง พร้อมชาระค่าบริการและ
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการ
นาส่งเงินค่าบริการให้กับเจ้าหน้าทีก่ องคลัง
ในวันทาการถัดไป
เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัตงิ าน รายงานปัญหาและอุปสรรค
ในการให้บริการต่อผู้อานวยการกอง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวบรวมสถิติต่างๆ ของงานดูดสิ่งปฏิกลู ประจาเดือน
เพื่อนาเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลาดับ

3

อัตราค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายการ
บาท
1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)
(๑) ค่าเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือ
ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
๒๕๐.๐๐
เศษไม่เกินครึง่ ลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์
เมตร
2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาต ดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
๕,๐๐๐.๐๐
(ข) รับทาการกาจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
๕,๐๐๐.๐๐
(ค) รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
๑๐,๐๐๐.๐๐
(ง) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
๑๐,๐๐๐.๐๐
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนด ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3
(พ.ศ.๒๕45) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ช่องทางประสานงาน/เสนอแนะ/ร้องเรียน
1) สานักงานเทศบาลตาบลชะมาย เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 6 ตาบลชะมาย อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80110 โทร. 075-466614 โทรสาร 075-466615
2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลชะมาย โทร. 075-466614 ต่อ 106
3) เว็บไซต์เทศบาลตาบลชะมาย www.chamai.go.th
4) งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลชะมาย โทร. 075-466614 ต่อ 105
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