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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรบริ กำรเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้ ำนพัก อำศัย สถำนบริ กำรกำรสำธำรณสุข ตลำด
อำคำรสูง และสถำนที่รำชกำร
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การบริการเก็บมูลฝอยทัว่ ไปในบ้ านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุ ข ตลาด อาคารสู ง และ
สถานที่ราชการ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ ก ารจัด การมูลฝอยและสิ่ ิ่งปฏิ กลู ของอาคารสถานที ่ และสถาน
บริ การการสาธารณสุข พ.ศ.2545
2)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่ า บริ การและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการยกเว้นหรื อ
ลดหย่อนค่ าบริ การ พ.ศ.2544

3)

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

4)

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2550

5)

ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัด การมูลฝอยและขนสิ่ งปฏิ กลู หรื อมูลฝอยของคารสาถนที ่และ
สถานบริ การการสาธารณสุข พ.ศ.2545

6)

พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ยบเรี ยบร้อ ยของบ้านเมื อง พ.ศ. 2535

7)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การจัดเก็บค่ าธรรมเนี ยมเก็บขนมูลฝอย

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่ระบุ
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ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การบริการเก็บมูลฝอยทัว่ ไปในบ้ านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุ ข ตลาด
อาคารสู ง และสถานที่ราชการ สานักงานเขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตดุสิต /ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ
หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตดุสิต /ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรุ งเทพมหานครมีอานาจหน้ าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อ ย ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ โดยเจ้ าของหรือผู้ ครอบครองอาคารจะต้ องมี การดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคารสถานที่และมีการจัดเก็บมูลฝอยและนาไปทิ ้งตามวัน เวลา ที่ กาหนดประชาชนเจ้ าของอาคารสถานที่ที่
ก่อให้ เกิดมูลฝอย จะต้ องจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยก่อนนาทิ ้ง โดยจะต้ องรวบรวมมูลฝอยใส่ ถุง มัดปากถุง ให้ เรียบร้ อย
แล้ วนาไปตังวางรอเจ้
้
าหน้ าที่กรุ งเทพมหานครเข้ าด าเนิน การจัดเก็บ อาคารสถานที่ใดยังไม่ได้ แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ า ไป
ดาเนินการจัดเก็บมูลฝอย จักต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่รบั ทราบในเบื ้องต้ น ต่อจากนันจึ
้ งรวบรวมนามูลฝอยมาตังวางรอการ
้
จัดเก็บ ตามกาหนดที่สานักงานเขตพื ้นที่นดั วัน เวลาไว้ ทังนี
้ ้ การจัดเก็บมูลฝอยทัว่ ไปเจ้ าของหรือผู้ ครอบครองอาคารต้ อง
ชาระค่าธรรมเนียมตามข้ อบัญญัติที่กาหนด
หมายเหตุ
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ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ค รบถ้ วน/หรือมีค วามบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลั กฐานที่ ยื่นเพิ่ มเติม โดยผู้ ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบัน ทึกดังกล่ า ว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่ า ว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอานาจไว้ เ ป็ นหลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาขอ ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พิจารณาตรวจสอบสถานที่ 4 วัน
เส้ นทางการเดินรถ ประเมิน
ปริมาณมูลฝอย
จัดเส้ นทางการจัดเก็บมูล
ฝอย จัดรถยนต์และ
เจ้ าหน้ าที่

-

จัดทาหนังสื อแจ้ งผู้ ขอรับ
บริการทราบผลการ
พิจารณา

ที่

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร
1 ชัว่ โมง

1)

2)

3)

2 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
สานักงานเขต
ดุสิต
ฝ่ ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
สานักงานเขต
ดุสิต

ฝ่ ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
สานักงานเขต

หมำยเหตุ

-

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ดุสิต

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
1
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง
1
2)
บ้ ำน
หนังสื อมอบ
1
3)
อำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสื อแจ้ งควำม ประสงค์ขอให้
เก็บมูลฝอย
แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถำนที่ที่แจ้ ง
ควำมประสงค์ให้
เก็บมูลฝอย

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรำยเดื อน
1. วันหนึ่งไม่ เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บำท
2. วันหนึ่งเกิน 20 ลิตรแต่ ไม่ เกิน 500 ลิตร ค่ ำเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตรหรื อเศษของแต่ ละ 20 ลิตร
เดือนละ 20 บำท
3. วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ ไม่ เกิน 1 ลูกบำศก์ เมตร เดือนละ 2000 บำท
4. วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบำศก์ เมตร ค่ ำเก็บและขนทุก ๆ ลูกบำศก์ เมตร หรื อเศษของลูกบำศก์ เมตร เดือน
ละ 2000 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2585 9983 โทรสาร 0 2587 0923 )
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิ ต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่าง
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย

27/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
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อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

