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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรบริ กำรกวำดล้ ำงทำควำมสะอำดด้ วยเครื่ องจักรกล
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การบริการกวาดล้ างท าความสะอาดด้ วยเครื่องจักรกล
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่ า บริ การและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการยกเว้นหรื อ
ลดหย่อนค่ าบริ การ พ.ศ.2544
2)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่ าบริ การ พ.ศ.2543

3)

พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่ระบุ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การบริการกวาดล้ างท าความสะอาดด้ วยเครื่องจักรกล สานักงานเขตดุสิต นาย
มงคล
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
08:30 - 16:30 น. (มี พักเที ่ยง)
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2)

หมายเหตุ สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตดุสิต /ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 )

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นเมืองหลวงของประเทศ เป็ นมหานครที่เป็ นศูนย์กลางการค้ า การลงทุน การคมนาคม ฯลฯ มี
ประชาชนจากทุกภาคเดินทางมาประกอบอาชีพ และพักอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งมีการก่อสร้ างสิ่ งปลู กสร้ างต่างๆ
เช่น อาคาร ถนน ทางเท้ า ฯลฯ ทาให้ มีปัญหาการจราจรติดขัด แออัด และเกิดมลพิษจากท่อไอเสี ยรถยนต์ ฝุ่ นละอองจาก
การก่อสร้ าง อันอาจก่อให้ เกิดปัญหาด้ านสุ ขภาพและพลานามัยของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้
กรุ งเทพมหานครจึงให้ บริการกวาดล้ างทาความสะอาดด้ ว ยเครื่องจักรกล และจัดเก็บค่าบริการตามระเบียบของทาง
ราชการ ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได้ ให้ อานาจหน้ าที่กรุ งเทพมหานครใน
การเรียกค่าบริการแก่ เอกชน ส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่ วนท้ องถิ่น กรุ งเทพมหานครจึงได้
ออกข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ.2543 และข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 รวมทังระเบี
้ ยบกรุ งเทพมหานคร ว่าด้ วยอัตราค่าบริการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการยกเว้ นหรือ
ลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ.2544 ผู้ ขอรับบริการสามารถขอรับบริ การกวาดล้ างทาความสะอาดด้ ว ยเครื่องจักรกล ได้ โดย
เสี ยค่าบริการตามข้ อบัญญัติและระเบียบที่กาหนด
หมายเหตุ

ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ค รบถ้ วน/หรือมีค วามบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่ส ามารถพิจารณาได้
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
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

การตรวจสอบเอกสาร

รับหนังสื อ ตรวจสอบ
เอกสาร

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ประสานงานเข้ า 1 วัน
ร่วมตรวจสอบพื ้นที่
คานวณค่าบริการ และชาระ
ค่าบริการ หรือชาระหลัง
การดาเนินการเสร็จสิ น้

การพิจารณา

เสนอผู้ มีอานาจอนุมตั ิการ
ให้ บริการ และแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ู ขอใช้ บริการ
ทราบ

1)

2)

3)

1 วัน

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

ฝ่ ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
สานักงานเขต
ดุสิต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ

หมำยเหตุ

-

-

-
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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

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสื อแจ้ งควำม ประสงค์ขอรับ
บริกำร
แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถำนที่ที่แจ้ ง
ควำมประสงค์
ขอรับบริกำร

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำบริ กำรกวำดล้ ำงทำควำมสะอำดด้ วยเครื่ องจั กรกล ไม่ เกิน 100 ตำรำงเมตร ครั ้งละ 2,500 บำท
หมำยเหตุ 1. เศษของตำรำงเมตรให้ คิดเต็ม 1 ตำรำงเมตร
2. เกิน 100 ตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกิน 500 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 15 บำท
3. เกิน 500 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 10 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
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หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต 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 หนังสื อขอรับบริการกวาดล้ างทาความสะอาดด้ วยเครื่องจักรกล
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ

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

