
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารเก็บมลูฝอยท ัว่ไปในบา้นพกัอาศยั สถานบรกิารการ

สาธารณสขุ ตลาด อาคารสงู และสถานทีร่าชการ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.๒๕๒๘โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่

และมกีารจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนัเวลาทีก่ าหนดประชาชนเจา้ของอาคารสถานทีท่ีก่อ่ใหเ้กดิมลูฝอยจะตอ้งจัดเก็บและ

คดัแยกมลูฝอยกอ่นน าทิง้โดยจะตอ้งรวบรวมมลูฝอยใสถ่งุมัดปากถงุใหเ้รยีบรอ้ยแลว้น าไปตัง้วางรอเจา้หนา้ทีก่รุงเทพมหานคร

เขา้ด าเนนิการจัดเก็บอาคารสถานทีใ่ดยังไมไ่ดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ที่ เขา้ไปด าเนนิการจัดเก็บมลูฝอยจักตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีรั่บทราบ

ในเบือ้งตน้ตอ่จากนัน้จงึรวบรวมน ามลูฝอยมาตัง้วางรอการจัดเก็บตามก าหนดทีส่ านักงานเขตพืน้ทีนั่ดวนัเวลาไวท้ัง้นีก้ารจัดเก็บ

มลูฝอยทัว่ไปเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตทิีก่ า หนด 

 

หมายเหต ุ

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท า

บนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบ

อ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่พ.ร.บ. การ

อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ. 2558 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้มอาคาร
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตรแีขวง
ดนิแดงเขตดนิแดงกทม 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้มเลขที ่111                

ถนนมติรไมตรแีขวงดนิแดงเขตดนิแดง 

กทม.10400/ไปรษณีย ์
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพื่น้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิารจัดเก็บมลูฝอยทัว่ไป /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร
จัดเก็บมลูฝอยทัว่ไป/ไปรษณีย/์ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิารณาตรวจสอบสถานทีเ่สน้ทางการเดนิรถประเมนิปรมิาณมลู

ฝอย 

จัดเสน้ทางการจัดเก็บมลูฝอยจัดรถยนตแ์ละเจา้หนา้ที่ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) - 

จัดท าหนังสอืแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบผลการพจิารณา  

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใหเ้ก็บมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคใืหเ้ก็บมูลฝอย  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่เก็บและขนมูลฝอยท ัว่ไปประจ ารายเดอืน  

1. วนัหนึง่ไมเ่กนิ 20 ลติรเดอืนละ 20 บาท  
 2. วนัหนึง่เกนิ 20 ลติรแตไ่มเ่กนิ 500 ลติรคา่เก็บและขนทกุๆ 20 

ลติรหรอืเศษของแตล่ะ 20 ลติรเดอืนละ 40 บาท  

 3. วนัหนึง่เกนิ 500 ลติรแตไ่มเ่กนิ 1 ลกูบาศกเ์มตรเดอืนละ 2000 
บาท  

 4. วนัหนึง่เกนิ 1 ลกูบาศกเ์มตรคา่เก็บและขนทกุๆลกูบาศกเ์มตร
หรอืเศษของลกูบาศกเ์มตรเดื อนละ 2000 บาท  

 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

2) คา่เก็บและขนมูลฝอยท ัว่ไปเป็นคร ัง้คราว  

1. คร ัง้หนึง่ๆ ไมเ่กนิ 1 ลกูบาศกเ์มตร คร ัง้ละ 150 บาท  
2. คร ัง้หนึง่ๆ เกนิ 1 ลกูบาศกเ์มตร คา่เก็บและขนทกุๆ ลกูบาศก์

เมตรหรอืเศษของลกูบาศกเ์มตร ลกูบาศกเ์มตรละ 150 บาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้มเลขที ่111 ถนนมติรไมตรแีขวงดนิแดงเขตดนิแดงกทม.10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้กลุม่งานจัดการมลูฝอยกองจัดการขยะของเสยีอนัตรายและสิง่ปฏกิลูส านักสิง่แวดลอ้มโทร . 0 2246 

1939 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุขก์รุงเทพมหานครโทร.1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารจัดเก็บมลูฝอย  

(หมายเหต:ุ -)  
5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะณส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารจัดเก็บมลู

ฝอย 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การบรกิารเก็บมลูฝอยทัว่ไปในบา้นพักอาศยั สถานบรกิารการสาธารณสขุ ตลาด อาคารสงู และสถานที่

ราชการ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักสิง่แวดลอ้ม ส านักสิง่แวดลอ้ม ส านักสิง่แวดลอ้ม  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)ขอ้บงัคบักรุงเทพมหานครวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูของอาคารสถานทีแ่ละสถานบรกิารการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2545  

  

2)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การเก็บขนและก าจัดส ิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ .ศ. 2544  
  

3)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548  

  

4)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



พ.ศ. 2546  

  
5)พรบ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ .ศ.2535  

  
6)พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

  

7)พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2550  
  

8)พรบ.ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมร่ะบุ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การบรกิารเก็บมลูฝอยทัว่ไปในบา้นพักอาศยั สถานบรกิารการสาธารณสขุ ตลาด อาคารสงู 

และสถานทีร่าชการ ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา  
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


