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ค าน า 

 

    ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถ่ินมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการ 
เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย ประกอบกับมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  นั้น 

         เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอ านาจหน้าที่  และการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการ 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ  และสอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน  
เทศบาลต าบลชะมายจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล  เพื่อใช้ในการด าเนินงานในพื้นที่
ต่อไป 
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คู่มือการปฏิบตัิงานการใหบ้รกิารดดูสิ่งปฏกิูล  
เทศบาลต าบลชะมาย  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

*************************************************************************** 

หลักการและเหตุผล  

   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65  ได้ก าหนดให้ท้องถ่ินมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ เก็บ 
ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 50(3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และการก าหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับวิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ หลักเกณฑ์ของระเบียบและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน  เทศบาลต าบลชะมาย จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล  เพื่อใช้ในการด าเนินงานในพื้นที่ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 

     1. เพื่อให้งานบริการดูดสิ่งปฏิกูลตามค าร้องขอของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลชะมาย        
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
   2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการดูดสิ่งปฏิกูลได้รับความรู้และทราบถึงวิธีการ
และข้ันตอนการบริการดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลต าบลชะมายอย่างถูกต้อง  
  3. เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  
     

ขั้นตอนการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล 
  1. ประชาชนสามารถขอรบับริการดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลต าบลชะมาย 2 ช่องทาง คือ 
               - การขอรับบริการด้วยตนเอง ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลชะมาย โดยการ
เขียนค าร้องขอรับบริการดูดสิง่ปฏิกลูในวันวันท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
               - การขอรับบริการทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อสายตรงได้ทีท่ี่หมายเลข 075-466614 ต่อ 106 
ในวันท าการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  เจ้าหน้าทีจ่ะแจ้งรายละเอียดทีเ่กี่ยวกับการใหบ้ริการ 
                                                                                                                        

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล 
    1. เจ้าหน้าที่รบัแจ้งดูดสิ่งปฏิกูลและลงทะเบียนรบัค าร้องเพือ่ออกหมายเลขค าร้อง 
   2. เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าผู้แจง้ค าร้องอยู่ในเขตพื้นทีบ่รกิารหรือไม่  หากไม่อยู่ใหผู้้แจง้ค าร้องติดต่อ
ขอรับบริการจาก อปท.ในพื้นที ่
   3. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเสนอเอกสารค าร้องตามสายบงัคับบัญชาเพื่อพจิารณาอนุมัติ 
     4. เจ้าหน้าที่รถดูดสิง่ปฏิกลูเข้ามารับค าร้องขอรับบรกิารในเวลาเช้าของทุกวันท าการ เพื่อออกปฏิบัติ
หน้าที่ใหบ้รกิารตามค ารอ้ง พรอ้มช าระค่าบริการและออกใบเสรจ็รบัเงินให้กบัผู้ใช้บริการ 
     5. น าส่งเงินค่าบรกิารให้กับเจ้าหน้าที่กองคลงัในวันท าการถัดไป 
     6. เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน  รายงานปัญหาและอุปสรรในการให้บริการตอ่ผู้อ านวยการกอง 
   7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มรวบรวมสถิติต่างๆ ของงานดูดสิ่งปฏิกลูประจ าเดือนเพื่อน าเสนอ
ผู้บังคับบญัชาตามล าดับ  
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แผนผังขัน้ตอนการปฏบิตัิงานการใหบ้รกิารดูดสิ่งปฏิกูล 
 

รับแจง้ดูดสิง่ปฏิกลูและลงทะเบียนรบัค าร้อง 
เพื่อออกหมายเลขค าร้อง 

 

 

 

 

                                                                                                                   ไม่อยู่ 

 

                                                                                       

                                                      อยู่ 

 

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเสนอเอกสารค ารอ้ง 
ตามสายบงัคับบญัชาเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

 

เจ้าหน้าที่รถดูดสิ่งปฏิกลูเข้ามารบัค าร้องขอรับบรกิารในเวลาเช้าของทุกวันท าการ 
เพื่อออกปฏิบัตหิน้าที่ใหบ้รกิารตามค าร้อง  พร้อมช าระค่าบริการและ 

ออกใบเสร็จรับเงินใหก้ับผู้ใช้บรกิาร 
 

น าส่งเงินค่าบริการให้กับเจ้าหน้าทีก่องคลัง 
ในวันท าการถัดไป 

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัตงิาน  รายงานปัญหาและอุปสรรค 
ในการใหบ้ริการต่อผู้อ านวยการกอง 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวบรวมสถิติต่างๆ ของงานดูดสิ่งปฏิกลูประจ าเดือน
เพื่อน าเสนอผู้บงัคับบญัชาตามล าดับ  

 

พิจารณาว่าผู้แจ้งค า
ร้องอยู่ในเขตพื้นที่

บริการหรือไม ่

ให้ผู้แจง้ค าร้องติดต่อขอรบั
บริการจาก อปท.ในพื้นที ่
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                                            อัตราค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายการ บาท 
1 อัตราค่าเกบ็และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)  

 (๑) ค่าเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือ  
ลูกบาศกเ์มตรแรกและลูกบาศกเ์มตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ  
เศษไม่เกินครึง่ลกูบาศก์เมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเ์มตร ใหคิ้ดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์
เมตร  

 
๒๕๐.๐๐ 
 
 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
 (๑) ใบอนุญาต ด าเนินกจิการตามมาตรา ๑๙ โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รบัประโยชน ์

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

 (ก) รบัท าการเกบ็ ขน สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยทั่วไป           ฉบับละ ๕,๐๐๐.๐๐ 
 (ข) รับท าการก าจัดสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอยทั่วไป               ฉบับละ ๕,๐๐๐.๐๐ 
 (ค) รับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ                      ฉบับละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 (ง) รบัท าการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ                              ฉบับละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
          หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนด ต้องไม่เกนิอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 
                        (พ.ศ.๒๕45) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
                                                                                                                            

ช่องทางประสานงาน/เสนอแนะ/ร้องเรียน 
 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย เลขที ่99/9  หมู่ที่ 6 ต าบลชะมาย  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   รหัสไปรษณีย์  80110 โทร. 075-466614  โทรสาร 075-466615  
 
2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลชะมาย  โทร. 075-466614 ต่อ 106 
 
3) เว็บไซต์เทศบาลต าบลชะมาย www.chamai.go.th 
 
4) งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลชะมาย  โทร. 075-466614 ต่อ 105 
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