
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานคร ในการด าเนนิการก าจัดสิง่ปฎกิลูและมลูฝอย 

และออกขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการจัดการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยเพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึ

ไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรือมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2546 ซึง่สถานบรกิารการสาธารณสขุสามารถขอรับบรกิารไดโ้ดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนด  

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการ

แกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดย

เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่

ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ 

พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั 

02-328-7874 และ 02-726-0300/โทรศพัท ์
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั        
http://www.thanakom.co.th  

/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั ที ่โทรสารหมายเลข : 02-328-

7874 02-726-0301 หรอื e-mail: 
environment.kt@gmail.com/อเีมล ์

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตทววีฒันา 
เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 
10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 1 เดอืน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบสมัคร และตดิตอ่กลบัสถานบรกิารการ
สาธารณสขุ เพือ่นัดหมายวนัและเวลาจัดเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ 

หรอืขอเอกสารทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ 
(หมายเหต:ุ (1) สถานบรกิารการสาธารณสขุทีต่อ้งการสมัครเขา้
รับบรกิารจัดเก็บและก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ ดาวนโ์หลดใบสมัคร
จากเวปไซตข์องบรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั และสง่ใบสมัคร
กลบัทีบ่รษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั ทางอเีมล ์หรอืทางโทรสาร  

2) เจา้หนา้ทีนั่ดผูย้ืน่ค าขอเพือ่จัดเก็บขยะมลูฝอยตดิเชือ้ภายใน 
3 วนั 

))  

3 วนั ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ
ส านักงานเขตทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 
ด าเนนิการจัดเก็บมลูฝอยตดิเชือ้จากสถานบรกิารการสาธารณสขุ 

และน าไปก าจัดโดยการเผาในเตาเผา 
(หมายเหต:ุ (กองโรงงานก าจัดมลูฝอย ส านักส ิง่แวดลอ้ม และ
บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั))  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ใบอนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาล (สพ.7) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณีเป็นสถานประกอบการสาธารณสขุ) 

กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

2) 

 

หนงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีเป็นบรษัิททีก่อ่ก าเนดิมลูฝอยตดิเชือ้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) หมายเหตุ  

 
1) อตัราคา่ธรรมเนยีมเป็นรายเดอืน - น า้หนกัไมเ่กนิ 2 กก.

ตอ่วนั หรอื 13 ลติรตอ่วนั คดิ 300 บาท - น า้หนกัเกนิ 2 กก.ตอ่วนั 
หรอื 13 ลติรตอ่วนั คดิ300 บาท ทกุๆ 2 กก. หรอื ทกุๆ 13 ลติร 

หรอื เศษแตล่ะ 2 กก . หรอืแตล่ะ 13 ลติร  
2) อตัราคา่ธรรมเนยีมเป็นคร ัง้คราว - อตัราเร ิม่ตน้แตล่ะคร ัง้ คดิ 

2,000 บาท - น า้หนกัไมเ่กนิ 75 กก. หรอืไมเ่กนิ 500 ลติร คดิเพิม่ 

400 บาท - น า้หนกัเกนิ 75 กก. หรอืเกนิ 500 ลติร คดิอตัราเพิม่ 
400 บาท ทกุๆ 75 กก. หรอื 500 ลติร หรอืเศษของ75 กก. หรอื 

500 ลติร 
(หมายเหต:ุ (- กทม. ด าเนนิการประเมนิคา่ธรรมเนยีมและจัดท าใบแจง้
หนี ้(ภายใน 5 วนั นับจากวนัไดรั้บขอ้มลูน ้าหนักจากบรษัิท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากดั) 
- จัดสง่ใบแจง้หนีใ้หแ้กส่ถานบรกิารการสาธารณสขุ (ภายใน 1 เดอืน)))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่ 1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทวี

วฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 
(หมายเหต:ุ -)  

2) บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั โทร 02-328-7874  และ 02-726-0300 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กทม. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) 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 

1) ใบสมัครเขา้รับบรกิารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การใหบ้รกิารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักสิง่แวดลอ้ม ส านักสิง่แวดลอ้ม ส านักสิง่แวดลอ้ม  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  
  

2)พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2550  
  

3)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2546  
  

4)กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ พ .ศ.2545  
  

5)ขอ้บงัคบักรุงเทพมหานครวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูของอาคารสถานทีแ่ละสถานบรกิารการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2545  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมร่ะบุ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 1,983 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 41 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 1 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การใหบ้รกิารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 19/07/2015 10:08 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


