คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรบริกำรสูบสงิ่ ปฏิกูลประเภทไขม ัน

หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือ
่ นไขการยื่นคาขอ
พระราชบั ญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได ้ให ้อานาจหน ้าที่ กรุงเทพมหานครในการดาเนินการกาจัด สงิ่ ปฏิกล
ู และมูลฝอย
และออกข ้อกาหนดเกีย
่ วกับในการจัดการสงิ่ ปฏิกล
ู เพือ
่ ให ้เกิดความสะอาดและเป็ นระเบียบเรียบร ้อย กรุงเทพมหานครจึงได ้ออก
ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง การเก็บขน และกาจัดสงิ่ ปฏิกล
ู หรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 และข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสงิ่ ปฏิกล
ู หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด ้วย การสาธารณสุข พ.ศ. 2546 ซงึ่ ผู ้ขอรับบริการสามารถ
ี ค่าธรรมเนียมตามข ้อบั ญญัตท
ขอรับบริการได ้ โดยเสย
ิ ก
ี่ าหนดทัง้ นี้ สานักสงิ่ แวดล ้อม โดยฝ่ ายขนถ่ายสงิ่ ปฏิกล
ู กองจัดการขยะ
ี อันตรายและสงิ่ ปฏิกล
ั ้ หรือมีพน
ของเสย
ู รับผิดชอบ ให ้บริการสูบถ่ายสงิ่ ปฏิกล
ู จากอาคารขนาดใหญ่ทส
ี่ งู เกิน 6 ชน
ื้ ทีเ่ กิน 3,000
่
ตารางเมตร เชน อพาร์ทเม ้นท์ ศูนย์การค ้า แฟลต โรงแรม โรงพยาบาล สถานทีร่ าชการต่าง ๆ และเขตพระราชฐาน สว่ น
สานักงานเขต โดยฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 เขต รับผิดชอบ ให ้บริการขนถ่ายสงิ่ ปฏิกล
ู ตามอาคารทีพ
่ ักอาศัย
ทั่วไปทีอ
่ ยูใ่ นพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของแต่ละสานักงานเขต
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
สานักงานเขตทัง้ 50 เขต
้ การดูด
ทาหนังสอื แจ ้งผู ้อานวยการเขตพืน
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อใชบริ
ไขมัน /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
สานักงานเขตทัง้ 50 เขต
ยื่นหนังสอื แจ ้งความประสงค์ด ้วยตนเองทีส
่ านักงานเขตพืน
้ ทีใ่ น
สถานทีท
่ ข
ี่ อรับบริการดูดไขมัน
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: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร

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

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน

สานักงานเขตทัง้ 50 เขต
ั ท์หรือโทรสาร
แจ ้งความประสงค์ทางโทรศพ
ของสานักงานเขตพืน
้ ทีท
่ ข
ี่ อรับบริการดูดไขมัน
ั ท์
/โทรศพ
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
สานักสงิ่ แวดล ้อม
ทาหนังสอื ถึงผู ้อานวยการสานักสงิ่ แวดล ้อม เลขที่ 111 ถนนมิตร
ไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
สานักสงิ่ แวดล ้อม
เขียนคาร ้องแจ ้งความประสงค์ด ้วยตนเอง ที่ สานักส งิ่ แวดล ้อม
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
เลขที่ 111 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
สานักสงิ่ แวดล ้อม
ั ท์หรือโทรสาร โทรศพ
ั ท์หมายเลข
แจ ้งความประสงค์ทางโทรศพ
0 2246 1975, 0 2246 1984 โทรสารหมายเลข 0 2246 8116
(หมายเหตุ: -)

ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.

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
08:30 - 16:30 น. ( มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ บผิดชอบ
ั
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3.3 ชั่วโมง
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคาขอ ตรวจสอบรายละเอียด ออกเลขสัญญา

(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
พิจารณามอบหมายผู ้คุม จัดเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละรถออกให ้บริการ
้ การ))
(หมายเหตุ: (ตามกาหนดนัดหมายกับผู ้ขอใชบริ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
่
ิ
1)
ค่ำธรรมเนียมสูบสงปฏ ิกูลประเภทไขมนั
- เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศก์เมตรแรก
และลูกบำศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบำศก์เมตรละ 250 บำท

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สานักงานเขตบางนา

2.3 ชั่วโมง

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สานักงานเขตบางนา

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 250 บาท

ลำด ับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (

เมตร))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

- เศษไม่เกินครึง่ ลูกบาศก์เมตร 150 บาท
- เศษเกินครึง่ ลูกบาศก์เมตร ให ้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
1)
สานักงานเขตทัง้ 50 เขต
ื ถึงผู ้อานวยการเขตพืน
้ การดูดไขมัน))
(หมายเหตุ: (ทาหนังสอ
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อใชบริ
2)
ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6071-3 โทรสาร 02 173 5269
http://www.bangkok.go.th/bangna/
ั ท์แจ ้งฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สานักงานเขตพืน
(หมายเหตุ: (โทรศพ
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อรับ
บริการดูดไขมัน ))
ั ท์แจ ้งศูนย์รับเรือ
3)
โทรศพ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร 1555
(หมายเหตุ: -)
4)
สานักสงิ่ แวดล ้อม
ื ถึงผู ้อานวยการสานักสงิ่ แวดล ้อม
(หมายเหตุ: (ทาหนังสอ
เลขที่ 111 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400))
5)
สานักสงิ่ แวดล ้อม
ั ท์แจ ้งฝ่ ายขนถ่ายสงิ่ ปฏิกล
(หมายเหตุ: (โทรศพ
ู กองจัดการขยะ ของเสยี อันตรายและสงิ่ ปฏิกล
ู สานักสงิ่ แวดล ้อม
ั ท์หมายเลข 0 22461984))
โทรศพ
6)
สานักสงิ่ แวดล ้อม
ั ท์แจ ้งศูนย์รับเรือ
(หมายเหตุ: (โทรศพ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร 1555))
7)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
ิ
เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
1)
คาร ้องขอรับบริการขนถ่ายสงิ่ ปฏิกล
ู
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร ์ม

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การบริการสูบสงิ่ ปฏิกล
ู ประเภทไขมัน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักสงิ่ แวดล ้อม สานักสงิ่ แวดล ้อม สานักสงิ่ แวดล ้อม
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: รับแจ ้ง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง การเก็บขนและกาจัดสงิ่ ปฏิกล
ู หรือมูลฝอย พ.ศ. 2544
2)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสงิ่ ปฏิกล
ู หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. 2546
3)พระราชบั ญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4)กฏกระทรวงฉบั บที่ ๒ ออกตามความในพระราชบั ญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ 2535
5)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: ไม่ระบุ
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 600
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 953
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 489
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: การบริการสูบสงิ่ ปฏิกล
ู ประเภทไขมัน สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

