ื้
คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรให้บริกำรเก็ บขนมูลฝอยติดเชอ

หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได ้ให ้อานาจหน ้าทีก
่ รุงเทพมหานคร ในการดาเนินการกาจัดสงิ่ ปฎิกล
ู และมูลฝอย
และออกข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการจัดการสงิ่ ปฏิกล
ู และมูลฝอยเพือ
่ ให ้เกิดความสะอาดและเป็ นระเบียบเรียบร ้อย กรุงเทพมหานครจึง
ได ้ออกข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสงิ่ ปฏิกล
ู หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข
ี ค่าธรรมเนียมตามข ้อบั ญญัตท
พ.ศ. 2546 ซงึ่ สถานบริการการสาธารณสุขสามารถขอรับบริการได ้โดยเสย
ิ 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
บริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด
ั ท์ 02-328-7874 และ 02-726-0300
โทรศพ
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
บริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด

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
บริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด ที่ โทรสารหมายเลข : 02-3287874 02-726-0301 หรือ e-mail:
environment.kt@gmail.com/อีเมล์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การตลอด 24
ชวั่ โมง

http://www.thanakom.co.th
่ งทางออนไลน์
/เว็บไซท์และชอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การตลอด 24
ชวั่ โมง

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ บผิดชอบ
ั
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 เดือน
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบใบสมัคร และติดต่อกลับสถานบริการการ
ื้
สาธารณสุข เพือ
่ นัดหมายวันและเวลาจัดเก็บมูลฝอยติดเชอ
หรือขอเอกสารทีจ่ าเป็ นเพิม
่ เติม
(หมายเหตุ: (1) สถานบริการการสาธารณสุขทีต
่ ้องการสมัครเข ้า

รับบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชอื้ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระยะเวลำ
3 วัน

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
สานักสงิ่ แวดล ้อม

ลำด ับ

2)

ขนตอน
ั้

จากเวปไซต์ของบริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด และสง่ ใบสมัคร
กลับทีบ
่ ริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด ทางอีเมล์ หรือทางโทรสาร
2) เจ ้าหน ้าทีน
่ ัดผู ้ยื่นคาขอเพือ
่ จัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชอื้ ภายใน
3 วัน

ระยะเวลำ

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั

1 วัน

สานักสงิ่ แวดล ้อม

))
กำรพิจำรณำ
ื้ จากสถานบริการการสาธารณสุข
ดาเนินการจัดเก็บมูลฝอยติดเชอ
และนาไปกาจัดโดยการเผาในเตาเผา
(หมายเหตุ: (กองโรงงานกาจัดมูลฝอย สานักสงิ่ แวดล ้อม และ
บริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด ))

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
ใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (สพ.7)
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี เป็ นสถานประกอบการสาธารณสุข)
ื
2)
หน ังสอจดทะเบี
ยนบร ิษ ัท
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
ื้ )
หมำยเหตุ (กรณี เป็ นบริษัททีก่
่ อกาเนิดมูลฝอยติดเชอ
ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)
หมำยเหตุ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 300 บาท

1) อ ัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นรำยเดือน - น้ำหน ักไม่เกิน 2 กก.ต่อวนั
หรือ 13 ล ิตรต่อวนั คิด 300 บำท - น้ำหน ักเกิน 2 กก.ต่อวนั หรือ
13 ล ิตรต่อวนั คิด300 บำท ทุกๆ 2 กก. หรือ ทุกๆ 13 ล ิตร หรือ
เศษแต่ละ 2 กก. หรือแต่ละ 13 ล ิตร
2) อ ัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นครงครำว
ั้
- อ ัตรำเรมต้
ิ่ นแต่ละครงั้ คิด
2,000 บำท - น้ำหน ักไม่เกิน 75 กก. หรือไม่เกิน 500 ล ิตร คิดเพิม
่
400 บำท - น้ำหน ักเกิน 75 กก. หรือเกิน 500 ล ิตร คิดอ ัตรำเพิม
่
400 บำท ทุกๆ 75 กก. หรือ 500 ล ิตร หรือเศษของ75 กก. หรือ
500 ล ิตร
(หมายเหตุ: (- กทม. ดาเนินการประเมินค่าธรรมเนียมและจัดทาใบแจ ้ง
หนี้ (ภายใน 5 วัน นับจากวันได ้รับข ้อมูลน้าหนักจากบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จากัด )
- จัดสง่ ใบแจ ้งหนีใ้ ห ้แก่สถานบริการการสาธารณสุข (ภายใน 1 เดือน)))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
ี
ี อันตรายและสงิ่ ปฏิกล
1)
กลุม
่ งานของเสยอันตราย กองจัดการขยะ ของเสย
ู สานักสงิ่ แวดล ้อม กรุงเทพมหานคร โทร.
0 2248 7768-9
(หมายเหตุ: -)
2)
บริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด โทร. 02-328-7874 และ 02-726-0300
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กทม. 1555
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต

ลำด ับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร

ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต

แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
ื้
1)
ใบสมัครเข ้ารับบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชอ
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร ์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ื้
ชื่อกระบวนงำน: การให ้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชอ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักสงิ่ แวดล ้อม
ื่ มโยงหลายหน่วยงาน
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานทีเ่ ชอ
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2)พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2550
3)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสงิ่ ปฏิกล
ู หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. 2546

ื้ พ.ศ. 2545
4)กฎกระทรวงว่าด ้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชอ
5)ข ้อบั งคับกรุงเทพมหานครว่าด ้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสงิ่ ปฏิกล
ู ของอาคารสถานทีแ
่ ละสถานบริการการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2545
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: ไม่ระบุ
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 1,983
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 41
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 1
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: สาเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน 19/07/2015 21:38
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

