คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การบริการตงวางถ
ั้
ังรองร ับมูลฝอยเป็นครงคราว
ั้
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานั กงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรุงเทพมหานครมีอานาจหน ้าทีใ่ นการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อย ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยเจ ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารจะต ้องมีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
มีการจัดเก็บมูลฝอยและนาไปทิง้ ตามวัน เวลา ทีก
่ าหนดหากอาคารสถานทีใ่ ดมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันอาจก่อให ้เกิดมูลฝอย
เป็ นจานวนมากเกินกว่าปริมาณทีก
่ รุงเทพมหานครได ้กาหนดไว ้ และไม่มภ
ี าชนะรองรับมูลฝอย สามารถขอรับบริการจาก
กรุงเทพมหานครให ้นาถังรองรับมูลฝอยไปตัง้ วางรองรับมูลฝอยเป็ นครัง้ คราวได ้ โดยชาระค่าบริการตามข ้อบัญญัตท
ิ ก
ี่ าหนด
หมายเหตุ
ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้ไม่สามารถพิจารณาได ้
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ น
ื่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้องดาเนินการ
แก ้ไขและ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คาขอละทิง้ คาขอ โดย
เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่
คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ยืน
่ หนังสือแจ ้งความประสงค์ทส
ี่ านั กสิง่ แวดล ้อม เลขที่ 111 ถนน
มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400/ติดต่อด ้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีใ่ ห้บริการ
ทาหนังสือแจ ้งผู ้อานวยการสานักสิง่ แวดล ้อม อาคารศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 111 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม.10400/ไปรษณีย ์
(หมายเหตุ: -)
สถานทีใ่ ห้บริการ
ยืน
่ หนังสือแจ ้งผู ้อานวยการเขต สานั กงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189
ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีใ่ ห้บริการ
ทาหนังสือแจ ้งผู ้อานวยการเขตพืน
้ ที่ สานักงานเขตบางกะปิ
เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240/ไปรษณีย ์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 3 วัน
ลาด ับ
1)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
รับคาขอ ตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
1 ชัว่ โมง

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

ลาด ับ

ขนตอน
ั้

ระยะเวลา

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สานั กงานเขตบางกะปิ

การพิจารณา
พิจารณาตรวจสอบสถานที่ เส ้นทางการเดินรถ ตรวจสอบจานวน
ถังรองรับมูลฝอย ประเมินปริมาณมูลฝอย จัดเตรียมวัสดุอป
ุ กรณ์
จัดรถยนต์ให ้บริการพร ้อมเจ ้าหน ้าที่
(หมายเหตุ: -)
จัดทาหนังสือแจ ้งผู ้ขอรับบริการทราบเพือ
่ จ่ายเงินค่าบริการตัง้
วางถังรองรับมูลฝอยเป็ นครัง้ คราว
(หมายเหตุ: -)

1 วัน

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สานั กงานเขตบางกะปิ

2 วัน

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สานั กงานเขตบางกะปิ

(หมายเหตุ: -)
2)

3)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
หน ังสือแจ้งความประสงค์ขอให้ตงวางถ
ั้
ังรองร ับมูลฝอยเป็นครงั้
คราว
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
แผนทีแ
่ สดงทีต
่ งสถานที
ั้
ท
่ แ
ี่ จ้งความประสงค์ให้ตงวางถ
ั้
ังรองร ับมูล
ฝอย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
1. ตงถ
ั้ ังรองร ับมูลฝอยขนาดไม่เกิน 240 ลิตร ไม่เกิน 25 ใบ ครงั้
ละไม่เกิน 15 ว ัน คิดค่าบริการ 400 บาท หากเกิน 15 ว ัน คิดว ันละ
100
บ า ท
้ จากการนาถ ังรองรบ
2. คิดค่าธรรมเนียมเก็ บขนมูลฝอยทีเ่ กิดขึน
ั
มูล ฝอยไปต งั้ วาง ครงั้ หนึง่ ไม่เกิน 1 ลูก บาศก์เมตร ครงั้ ละ 150
บ
า
ท
เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็ บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษ
ข
อ
ง
ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร ๆ ล ะ 150
บาท
หมายเหตุ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็ บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตรละๆ ละ 150 บาท
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
ทาหนังสือแจ ้งผู ้อานวยการสานักสิง่ แวดล ้อม เลขที่ 111 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง แขตดินแดง กทม. 10400
(หมายเหตุ: -)
2)
โทรศัพท์แจ ้งกลุ่ม
ุ งานจัดการมูลฝอย กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิง่ ปฏิกล
ู สานั กสิง่ แวดล ้อม โทร 0
2246 1939
(หมายเหตุ: -)
3)
โทรศัพท์แจ ้งศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร 1555
(หมายเหตุ: -)
4)
ทาหนังสือแจ ้งผู ้อานวยการเขต สานั กงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ลาด ับ
5)
6)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: -)
โทรศัพท์แจ ้งฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางกะปิ โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5777-8
โทรสาร 0 2377 5498
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลาด ับ
1)
ตัวอย่าง
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

่ แบบฟอร์ม
ชือ

