คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรบริกำรตงั้ วำงถงั รองรบ
ั มูลฝอยเป็นครงั้ ครำว

หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
กรุงเทพมหานครมีอานาจหน ้าทีใ่ นการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อย ตามพระราชบั ญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยเจ ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารจะต ้องมีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
มีการจัดเก็บมูลฝอยและนาไปทิง้ ตามวัน เวลา ทีก
่ าหนดหากอาคารสถานทีใ่ ดมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันอาจก่อให ้เกิดมูลฝอย
เป็ นจานวนมากเกินกว่าปริมาณทีกรุ
่ งเทพมหานครได ้กาหนดไว ้ และไม่ม ีภาชนะรองรับมูลฝอย สามารถขอรับบริการจาก
กรุงเทพมหานครให ้นาถังรองรับมูลฝอยไปตัง้ วางรองรับมูลฝอยเป็ นครัง้ คราวได ้ โดยชาระค่าบริการตามข ้อบั ญญัตท
ิ ก
ี่ าหนด
หมายเหตุ

ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุใหไม่
้ สามารถพิจารณาได ้
เจ ้าหน ้าทีจ่ ะจัดทาบั นทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ ื่นเพิม
่ เติม โดยผู ้ยื่นคาขอจะต ้องดาเนินการ
่ นัน
แก ้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบั นทึกดังกล่าว มิเชน
้ จะถือว่าผู ้ยื่นคาขอละทิง้ คาขอ โดย
เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยื่นคาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบั นทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบั นทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยื่น
คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
เจ ้าหน ้าทีจ่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทำงกำรให้บร ิกำร

สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
ยื่นหนังสอื แจ ้งความประสงค์ทส
ี่ านักสงิ่ แวดล ้อม เลขที่ 111 ถนน
มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม . 10400 /ติดต่อด ้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
ทาหนังสอื แจ ้งผู ้อานวยการสานักสงิ่ แวดล ้อม อาคารศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 111 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม . 10400/ ไปรษณีย์
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
ยื่นหนังสอื แจ ้งผู ้อานวยการเขตพืน
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อรับบริการตัง้
วางถังรองรับมูลฝอยเป็ นครัง้ คราว

สานักงานเขตบางนา
888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6071-3
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5269
http://www.bangkok.go.th/bangna//ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. ( มีพักเทีย
่ ง)
ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. ( มีพักเทีย
่ ง)
ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. ( มีพักเทีย
่ ง)

สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
ทาหนังสอื แจ ้งผู ้อานวยการเขตพืน
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อรับบริการตัง้
วางถัง
รองรับมูลฝอยเป็ นครัง้ คราว /ไปรษณีย์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. ( มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ บผิดชอบ
ั
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 วัน
ลำด ับ
1)
2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคาขอ ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
้
พิจารณาตรวจสอบสถานที่ เสนทางการเดิ
นรถ ตรวจสอบจานวน
ถังรองรับมูลฝอย ประเมินปริมาณมูลฝอย จัดเตรียมวัสดุอป
ุ กรณ์
จัดรถยนต์ให ้บริการพร ้อมเจ ้าหน ้าที่
(หมายเหตุ: -)
ื แจ ้งผู ้ขอรับบริการทราบเพือ
จัดทาหนังสอ
่ จ่ายเงินค่าบริการตัง้
วางถังรองรับมูลฝอยเป็ นครัง้ คราว
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
สานักสงิ่ แวดล ้อม

1 วัน

สานักสงิ่ แวดล ้อม

2 วัน

สานักสงิ่ แวดล ้อม

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
ื
1)
หน ังสอแจ้
งควำมประสงค์ขอให้ตงวำงถ
ั้
ังรองรบมู
ั ลฝอยเป็นครงั้
ครำว
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
แผนทีแ
่ สดงทีต
่ งสถำนที
ั้
ท
่ แจ้
ี่ งควำมประสงค์ให้ตงวำงถ
ั้
ังรองรบมู
ั ล
ฝอย
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
1. ตงถ
ั้ ังรองรบมู
ั ลฝอยขนำดไม่เกิน 240 ล ิตร ไม่เกิน 25 ใบ ครงั้
ละไม่เกิน 15 ว ัน คิดค่ำบร ิกำร 400 บำท หำกเกิน 15 ว ัน คิดวนละ
ั
100 บำท
2. คิดค่ำธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทีเ่ กิดขนจำกกำรน
ึ้
ำถ ังรองร ับ
มูลฝอยไปตงวำง
ั้
ครงหนึ
ั้
ง่ ไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ครงละ
ั้
150
บำท
เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุก ๆ ลูกบำศก์เมตร หรือ เศษ
ของ
ลูกบำศก์เมตร ๆ ละ 150 บำท
หมำยเหตุ เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ ลูกบำศก์เมตร
หรือเศษของลูกบำศก์เมตรละๆ ละ 150 บำท
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
ื แจ ้งผู ้อานวยการสานักสงิ่ แวดล ้อม เลขที่ 111 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง แขตดินแดง กทม. 10400
1)
ทาหนังสอ
(หมายเหตุ: -)
ี อันตรายและสงิ่ ปฏิกล
2)
โทรศัพท์แจ ้งกลุม
่ งานจั ดการมูลฝอย กองจัดการขยะ ของเสย
ู สานักสงิ่ แวดล ้อม โทร 0
2246 1939
(หมายเหตุ: -)
3)
โทรศัพท์แจ ้งศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร 1555
(หมายเหตุ: -)
่้
ื แจ ้งผู ้อานวยการเขตพืน
4)
ทาหนังสอ
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อรับบริการตัง้ วางถังรองรับมูลฝอยเป็ นครังคราว
(หมายเหตุ: -)
5)
โทรศัพท์แจ ้งฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สานักงานเขตพืน
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อรับบริการตัง้ วางถัง
รองรับมูลฝอย
(หมายเหตุ: (สานักงานเขตบางนา
888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6071-3
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5269
http://www.bangkok.go.th/bangna))
6)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
1)
ตัวอย่าง
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร ์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การบริการตัง้ วางถังรองรับมูลฝอยเป็ นครัง้ คราว
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักสงิ่ แวดล ้อม
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: อนุมัต ิ
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสงิ่ ปฏิกล
ู หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. 2546
2)พ.ร. บ. การสาธารณสุข พ.ศ . 2535 และทีแ
่ กไขเพิ
้
ม
่ เติม พ.ศ. 2550
3)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง การเก็บขนและกาจัดสงิ่ ปฏิกล
ู หรือมูลฝอย พ.ศ. 2544
4)พ.ร. บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
5)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง ค่าบริการ พ .ศ. 2543
6)พรบ.การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง พ.ศ. 2535

7)ข ้อบั งคับกรุงเทพมหานครว่าด ้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสงิ่ ปฏิกล
ู ของอาคารสถานทีแ
่ ละสถานบริการการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2545
8)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยอัตราค่าบริการและหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและเงือ
่ นไขในการยกเว ้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ .ศ.
2544
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: ไม่ระบุ
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: การบริการตัง้ วางถังรองรับมูลฝอยเป็ นครัง้ คราว สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

