
คู่มือประชาชนส าหรับการติดต่อราชการ
ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center) 
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองการใหบ้รกิารจดัเก็บมลูฝอยและหรอืส ิง่ปฏกิลูเพือ่

น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที ่

มกีารจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนั เวลาทีก่ าหนด    ผูป้ระสงคจ์ะใหอ้อกหนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยและ

หรอืสิง่ปฏกิลูเพือ่น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ ตอ้งปฏบิัตติามขอ้บงัคับกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการมลูฝอย

และสิง่ปฏกิลูของอาคารสถานทีแ่ละสถานบรกิารการสาธารณสขุ พ.ศ.2544 และตอ้งมภีาชนะหรอืหอ้งพักมลูฝอยแยกประเภท

อยา่งชดัเจน โดยผูป้ระสงคจ์ะใหอ้อกหนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยและหรอืสิง่ปฏกิลูเพือ่น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราว

ตา่ง ๆ ตอ้งยื่น่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองพรอ้มหลักฐานหรอืยืน่เอกสารพรอ้มหลักฐานสง่ทางไปรษณียต์ามสถานที ่/ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิารไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีมแตอ่ยา่งใด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้ม 
อาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ี
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนน
มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม 10400/ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อใหอ้อกหนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมูลฝอย
และหรอืส ิง่ปฏกิลูเพือ่น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใหอ้อก
หนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยและหรอืส ิง่ปฏกิลูเพือ่

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



น าไปใช ้ป่ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ/ไปรษณีย ์ 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอ ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิารณาตรวจสอบสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร ผังบรเิวณแสดงทีต่ัง้

อาคารและสถานทีพั่กมลูฝอย เสน้ทางการเดนิรถเขา้ออก 
ประเมนิปรมิาณมลูฝอย ขดีความสามารถในการจัดเก็บมลูฝอย 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) - 
จัดท าหนังสอืแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบผลการพจิารณาออก

หนังสอืรับรองการจัดเก็บมลูฝอยและหรอืสิง่ปฏกิลู 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใหร้บัรองการจดัเก็บมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

ส าเนาโฉนดทีด่นิพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมทีด่นิ 

4) 

 

ผงับรเิวณแสดงทีต่ ัง้อาคารและสถานทีพ่กัมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

รายการค านวณปรมิาณขยะทีค่าดวา่นา่จะเกดิขึน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม 10400 

(หมายเหต:ุ -)  



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

2) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย สว่นบรกิารจัดการมลูฝอย  ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านัก

สิง่แวดลอ้ม โทร 0 2246 1939 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร 1555 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใหอ้อกหนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยเพือ่น าไปใช ้

ประกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -)  

5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใหอ้อกหนังสอืรับรอง

การใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยเพือ่น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใชส้ถานที:่ สวนสาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมหีนา้ทีใ่หบ้รกิารในการจัดใหม้แีละบ ารุงสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการ

กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 ซึง่ไดแ้กส่วนสาธารณะในความรับผดิชอบของกรุงเทพมหานคร โดยผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม

เป็นผูม้อี านาจอนุญาตใหใ้ชส้วนสาธารณะ และอาคารสถานทีใ่นสวนสาธารณะ ตามระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการ

ด าเนนิงาน ของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2528 ซึง่การขอใชบ้รกิารสถานทีส่วนสาธารณะจะตอ้งเสยีคา่บรกิารตามขอ้บญัญัติ

กรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ.ศ.2543 และระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยอัตราคา่บรกิารและ หลักเกณฑ ์วธิกีารเงือ่นไข

ในการยกเวน้ หรอืลดหยอ่นคา่บรกิาร พ.ศ. 2544 รวมทัง้จะตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและชดใช ้

คา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทกุประการ (กรณีมคีวามเสยีหาย) ทัง้นี้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้ความประสงคแ์ละจัดสง่หนังสอืขอใชบ้รกิารถงึ

หน่วยงานลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ 

 

หมายเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที ่ยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะ เวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 3. เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานสวนสาธารณะ อาคารส านักการระบายน ้า ศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิ
แดง กทม.10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
สวนสาธารณะทีข่อใชบ้รกิาร รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่อยูใ่น
ขอ้ 19. หมายเหต/ุตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต-ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตในเขตพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร หรอืยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ณ ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตในพืน้ทีข่อรับบรกิาร 
รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่อยูใ่นขอ้ 19 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับเรือ่ง ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต /ส านักงานสวนสาธารณะ))  

10 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

2) การพจิารณา 

จัดท าและเสนอหนังสอื 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต / ส านักงานสวนสาธารณะ))  

2 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) - 

ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาตและช าระคา่บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต / ส านักงานสวนสาธารณะ))  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืขอใชบ้รกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ระบสุถานที ่วนั เวลา วตัถุประสงค ์รายละเอยีดของงานและ

กจิกรรมพรอ้มจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานและกจิกรรม) 

ส านักสิง่แวดลอ้ม 

3) 

 

เอกสารแสดงเรือ่งราวของภาพยนตร ์(story board ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีใชส้ถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์ภาพยนตรโ์ฆษณาและการ

บนัทกึเทปโทรทศัน์) 

- 

4) 

 

หนงัสอือนุญาตใหถ้า่ยท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย  จากกอง

กจิการภาพยนตร ์กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูข้อใชต้อ้งการใชส้ถานทีส่ าหรับถา่ยท าภาพยนตร์
ตา่งประเทศ) 

กองกจิการภาพยนตร ์

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ถา่ยท าภาพยนตรแ์ละการบนัทกึเทปโทรทศัน ์เพือ่ธุรกจิ วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 

  
 

2) ถา่ยภาพนิง่เพือ่ธุรกจิ วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

3) กจิกรรม เพือ่หารายได ้ ไมเ่กนิ 6 ชัว่โมง วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 

  
 

4) กจิกรรม เพือ่หารายได ้ เกนิ 6 ชัว่โมง วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 7,500 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักสิง่แวดลอ้ม - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิ

แดง กทม. 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักงานสวนสาธารณะ - โทรศพัทแ์จง้ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้ม โทร. 0-2246 8540 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ส านักงานเขต ทั ้ง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร - โทรศพัท ์1555 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาตในการใชส้ถานที ่
(หมายเหต:ุ -)  

2) ตวัอยา่ง หนังสอืขอใชส้ถานที ่สวนสาธารณะ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่ขอใหบ้รกิารสวนสาธารณะ 
 

1. สวนสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ์ ถนนก าแพงเพชร 2 แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0 2272 4374 
 

2.สวนจตจุักร ถนนก าแพงเพชร 1 แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0 2272 4575 

 
3. อทุยานเบญจสริ ิถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.0 2262 0810 

 
4. สวนสราญรมย ์ถนนเจรญิกรุง แขวงพระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร.0 2221 0195 

 
5.สวนเสรไีทยถนนเสรไีทย แขวงคลองกุม่เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240โทร.0 2379 7884 

 

6.สวนรมณีนาถถนนศริพิงษ์ แขวงส าราญราษฏรเ์ขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200โทร.0 2221 5181 
 

7.สวนสนัตภิาพถนนราชวถิ ีแขวงถนนพญาไทเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400โทร.0 2245 2461 
 

8.สวนวชริเบญจทศัถนนก าแพงเพชร 3 แขวงจตจุักรเขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900โทร.0 2537 9221 

 
9. สวนกฬีารามอนิทราถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยีเ์ขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220โทร.0 2551 0612 

 
10.สวนรมณียท์ุง่สกีนัถนนเวฬุวนาราม แขวงดอนเมอืงเขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210โทร.0 2565 5510 

 



11.สวนเบญจกติถินนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานอทุยาน

เบญจสริโิทร.02262 0810 
 

12.สวนป่าเบญจกติ ิระยะที ่1ถนนพระรามที ่4 แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110สามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ส านักงานอทุยานเบญจสริ ิโทร.0 2262 0810 

 

13. สวนสนัตชิยัปราการ ถนนพระอาทติย ์แขวงชนะสงครามเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงาน
สวนสราญรมย ์โทร.0 2221 0195 

 
14.สวนนวมนิทรภ์ริมยถ์นนศรบีรูพา แขวงคลองกุม่เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวนเสรไีทย 

/ตอ้งขออนุญาตการเคหะแหง่ชาตกิอ่นสง่หนังสอืขออนุญาตใชส้ถานที ่
 

15.สวนบงึกระเทยีมถนนหมอ่มเจา้สง่างาม สปุระดษิฐ ์แขวงมนีบรุเีขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10510สามารถตดิตอ่ไดท้ี่

ส านักงานสวนเสรไีทย โทร.0 2379 7884 
 

16.สวนนาคราภริมยถ์นนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200ปิดสวนชัว่คราว (จัดสรา้งทีจ่อด
รถใตด้นิ) 

 

17. สวนสาธารณะบงึน ้าลาดพรา้ว 71ถนนลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้วเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230สามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ส านักงานสวนวชริเบญจทศั โทร.0 2537 9221 

 
18. สวนวชัราภริมย ์(Dog Park) ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220สามารถตดิตอ่ไดท้ี่

ส านักงานสวนกฬีารามอนิทรา /ตอ้งขออนุญาตการทางพเิศษแหง่ประเทศไทยกอ่นสง่หนังสอืขออนุญาตใชส้ถานที ่
 

19.สวนหลวง ร.9ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงสวนหลวงเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250โทร.0 2328 1972 

 
20. สวนลมุพนิถีนนพระรามที ่4 แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนักรุงเทพมหานคร 10330โทร.0 2252 7006 

 
21.สวนพระนครถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบงัเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520โทร.0 2326 9994 

 

22.สวนหนองจอก ถนนเลยีบวาร ีแขวงกระทุม่รายเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530โทร.0 2543 1082 
 

23.สวนธนบรุรีมยถ์นนพุทธบชูา แขวงบางมดเขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 10140โทร.0 2426 3210 
 

24.สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษาถนนพระราม3 แขวงบางโคลเ่ขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

10120 โทร.0 2289 1578 ตอ้งขออนุญาตการทางพเิศษแหง่ประเทศไทยกอ่นสง่หนังสอืขออนุญาตใชส้ถานที ่
 

25.สวนวนธรรมถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250โทร.0 2398 4083 
 

26.สวนทววีนารมยถ์นนเลยีบคลองทววีัฒนาแขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170โทร.0 2487 3199 
 

27.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 10520โทร.0 2543 9793 
 

28.สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว(เขตบางกอกนอ้ย)ถนนบางขนุนนท ์แขวงบางขนุนนทเ์ขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700โทร.0 2433 9848 

 

29. สวนสาธารณะศนูยก์ฬีาบงึรับน ้าหนองบอนถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9แขวงสวนหลวง เขตประเวศกรุงเทพมหานคร 10250
สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวนหลวง ร.9 โทร.0 2328 1972 

 
30.สวนราษฎรภ์ริมยซ์อยสวุนิทวงศ ์47 แขวงล าตอ้ยติง่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงาน

สวนพระนคร โทร.0 2326 9994 
 



31. สวนวารภีริมยถ์นนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดนิใต ้เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510สามารถตดิตอ่ไดท้ี่

ส านักงานสวนหนองจอก โทร.0 2543 1082 
 

32.สวนสรินิธราพฤกษาพรรณถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางขนุศรเีขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700สามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ส านักงาน 

สวนธนบรุรีมย ์โทร.0 2426 3210 

 
33.สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (เขตสาทร)ถนนสาทร แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวนเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบฯ โทร.0 2289 1578 
 

34.สวน 50 พรรษา มหาจักรสรินิธรถนนเฉลมิพระเกยีรตรัิชกาลที ่9 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250สามารถ
ตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวนวนธรรม โทร.0 2398 4083 

 

35.สวนหลวงพระราม 8ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงบางยีข่นัเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงาน
สวนทววีนารมย ์โทร.0 2487 3199 

 
36.สวนพระยาภริมย ์ถนนราษฎรอ์ทุศิ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10510 สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวน 60 

พรรษา 

สมเด็จพระนางเจา้ฯ โทร.0 2543 9793 
 

37.สวนสริภิริมยถ์นนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดนิใต ้เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงาน
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ โทร.0 2543 9793 

 
38.สวนจรัญภริมยถ์นนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดักรุงเทพมหานคร 10700โทร.0 2465 9651 

 

39.สวนปทมุวนานุรักษ์ถนนราชด าร ิแขวงปทมุวนัเขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งโดย
ส านักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์

 
40.สวนป่าวภิาวดถีนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดงเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400โทร.0 2537 8937 

 

41.สวนป่าประชานเิวศนถ์นนเทศบาลนมิติใต ้แขวงลาดยาวเขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900โทร.0 2376 1809 
 

42.สวนป่าประชาชืน่ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาวเขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900โทร.0 2376 1809 
 

43.สวนสมเด็จย่า 84 พรรษาแขวงจตจุักร เขตจตจุักรกรุงเทพมหานคร 10900โทร.0 2465 9651 

 
44.สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพืน้ทีส่ านักงานเขตสามารถตดิตอ่ไดท้ีฝ่่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส านักงานเขต 

ทัง้ 50 เขต 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจกัรกล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศ เป็นมหานครทีเ่ป็นศนูย์กลางการคา้ การลงทนุ การคมนาคม ฯลฯ มปีระชาชนจาก

ทกุภาคเดนิทางมาประกอบอาชพี และพักอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่มกีารกอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ เชน่ อาคาร ถนน ทางเทา้ 

ฯลฯ ท าใหม้ปัีญหาการจราจรตดิขดั แออดั และเกดิมลพษิจากทอ่ไอเสยีรถยนต ์ฝุ่ นละอองจากการกอ่สรา้ง อนัอาจกอ่ใหเ้กดิ

ปัญหาดา้นสขุภาพและพลานามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้กรุงเทพมหานครจงึใหบ้รกิารกวาดลา้งท าความสะอาด

ดว้ยเครือ่งจักรกล และจัดเก็บคา่บรกิารตามระเบยีบของทางราชการ ซึง่พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2528 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานครในการเรยีกคา่บรกิารแกเ่อกชน สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอื

ราชการสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ.ศ.2543 และขอ้บญัญัติ

กรุงเทพมหานคร เรือ่งคา่บรกิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยอัตราคา่บรกิาร หลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขในการยกเวน้หรอืลดหย่อนคา่บรกิาร พ.ศ.2544 ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาด

ดว้ยเครือ่งจักรกล ได ้โดยเสยีคา่บรกิารตามขอ้บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้ม 
อาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ี
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิาร 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม  เลขที ่111 ถนน
มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400/
ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั



(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร
กวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล/ไปรษณีย ์ 

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับหนังสอื ตรวจสอบเอกสาร  

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีป่ระสานงานเขา้ร่วมตรวจสอบพืน้ที ่  

ค านวณคา่บรกิาร และช าระคา่บรกิาร หรอืช าระหลงัการ
ด าเนนิการเสร็จสิน้ 

 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) การพจิารณา 

เสนอผูม้อี านาจอนุมัตกิารใหบ้รกิาร และแจง้ผลการพจิารณาให ้

ผูข้อใชบ้รกิารทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจกัรกล  ไมเ่กนิ 100 
ตารางเมตร คร ัง้ละ 2,500 บาท 

(หมายเหต:ุ (เศษของตารางเมตรใหค้ดิเต็ม 1 ตารางเมตร , 
เกนิ 100 ตารางเมตร แตไ่มเ่กนิ 500 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 15 บาท 
, เกนิ 500 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 10 บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,500 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต -  ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ี ่ ขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ย

เครือ่งจักรกล -  โทรศพัทแ์จง้มาทีฝ่่ายรักษาความสะอาด และ สวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ี่
ขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล -  โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์โทร. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักสิง่แวดลอ้ม - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม  เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิ



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

แดง   กรุงเทพมหานคร 10400 - โทรศพัทแ์จง้ทีฝ่่ายบรกิารรักษาความสะอาด กองจัดการขยะ ของเสยีอนัตราย

และสิง่ปฏกิลู ส านักสิง่แวดลอ้ม โทร./โทรสาร 0 2245 3306   - โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์โทร. 
1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง หนังสอืขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารเก็บมลูฝอยท ัว่ไปในบา้นพกัอาศยั สถานบรกิารการ

สาธารณสขุ ตลาด อาคารสงู และสถานทีร่าชการ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคาร

สถานทีแ่ละมกีารจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนั เวลา ทีก่ าหนดประชาชนเจา้ของอาคารสถานทีท่ีก่อ่ใหเ้กดิมูลฝอย จะตอ้ง

จัดเก็บและคดัแยกมลูฝอยกอ่นน าทิง้ โดยจะตอ้งรวบรวมมลูฝอยใสถ่งุ มัดปากถงุ   ใหเ้รยีบรอ้ย แลว้น าไปตัง้วางรอเจา้หนา้ที่

กรุงเทพมหานครเขา้ด าเนนิการจัดเก็บ อาคารสถานทีใ่ดยังไม่ไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้ไปด าเนนิการจัดเก็บมลูฝอย จักตอ้งแจง้ให ้

เจา้หนา้ทีรั่บทราบในเบือ้งตน้ ตอ่จากนัน้จงึรวบรวมน ามลูฝอยมาตัง้วางรอการจัดเก็บ ตามก าหนดทีส่ านักงานเขตพืน้ทีนั่ดวนั 

เวลาไว ้ทัง้นี ้การจัดเก็บมลูฝอยทัว่ไปเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการ

แกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดย

เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่

ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ 

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

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองที ่ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 

10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม  เลขที ่123 ถนน
มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 /ไปรษณีย/์

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคท์ีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ี่
ขอรับบรกิารจัดเก็บมูลฝอยทัว่ไป/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร
จัดเก็บมูลฝอยทัว่ไป /ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 5 วนั 



 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอ ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิารณาตรวจสอบสถานที ่ประเมนิปรมิาณมลูฝอย 

จัดเสน้ทางการจัดเก็บมลูฝอย จัดรถยนตแ์ละเจา้หนา้ที ่พรอ้ม
แจง้ผูข้อรับบรกิารทราบผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใหเ้ก็บมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า เ ก็ บ แ ล ะ ข น มู ล ฝ อ ย ท ั่ ว ไ ป ป ร ะ จ า ร า ย เ ดื อ น 
1. วนัหนึ่งไม่เก ิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท 

 2. วนัหนึง่เกนิ 20 ลติรแตไ่มเ่กนิ 500 ลติร คา่เก็บและขนทุก ๆ 20 
ลิตรหรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท 

 3. วนัหนึง่เกนิ 500 ลติร แตไ่ม่เกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร เดอืนละ 

2000 บ า ท  
 4. วนัหนึง่เกนิ 1 ลกูบาศกเ์มตร คา่เก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตร 

หรือ เศษของลูกบ าศก์เมตร  เดือ นละ  2000 บาท 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

 

2) ค่ า เ ก็ บ แ ล ะ ข น มู ล ฝ อ ย ท ั่ ว ไ ป เ ป็ น ค ร ั้ ง ค ร า ว 
 1. คร ัง้หนึง่ๆ ไม่เกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร คร ัง้ละ 150 บาท 

 2. คร ัง้หนึง่ๆ เกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร คา่เก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์
เมตร หรอืเศษของลกูบาศกเ์มตร ลกูบาศกเ์มตรละ 150 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้ ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย สว่นบรกิารจัดการมลูฝอย ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านัก

สิง่แวดลอ้ม โทร.0 2246 1939 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร.1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารจัดเก็บมลูฝอย 

(หมายเหต:ุ -)  
5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารจัดเก็บมูล

ฝอย 
(หมายเหต:ุ -)  

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



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารต ัง้วางถงัรองรบัมลูฝอยเป็นคร ัง้คราว 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที ่

มกีารจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนั เวลา ทีก่ าหนดหากอาคารสถานทีใ่ดมกีารจัดกจิกรรมตา่ง ๆ อนัอาจกอ่ใหเ้กดิมูลฝอย

เป็นจ านวนมากเกนิกวา่ปรมิาณทีก่รุงเทพมหานครไดก้ าหนดไว ้และไมม่ภีาชนะรองรับมูลฝอย สามารถขอรับบรกิารจาก

กรุงเทพมหานครใหน้ าถังรองรับมลูฝอยไปตัง้วางรองรับมลูฝอยเป็นครัง้คราวได ้โดยช าระคา่บรกิารตามขอ้บัญญัตทิีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคท์ีส่ านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนน
มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.10400/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม อาคารศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขต
ดนิแดง กทม.10400/ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารตัง้
วางถังรองรับมูลฝอยเป็นครัง้คราว/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารตัง้
วางถัง 
รองรับมลูฝอยเป็นครัง้คราว/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับค าขอ ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

2) การพจิารณา 
พจิารณาตรวจสอบสถานที ่เสน้ทางการเดนิรถ ตรวจสอบจ านวน

ถังรองรับมลูฝอย ประเมนิปรมิาณมลูฝอย จัดเตรยีมวัสดอุปุกรณ์ 

จัดรถยนตใ์หบ้รกิารพรอ้มเจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) - 

จัดท าหนังสอืแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบเพือ่จา่ยเงนิคา่บรกิารตัง้
วางถังรองรับมูลฝอยเป็นครัง้คราว 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใหต้ ัง้วางถงัรองรบัมูลฝอยเป็นคร ัง้
คราว 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคใ์หต้ ัง้วางถงัรองรบัมูล
ฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารต ัง้ถงัรองรบัมูลฝอยขนาดไม่เกนิ 240 ลติร ไม่เกนิ 25 

ใบ คร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั คดิคา่บรกิาร 400 บาท หากเกนิ 15 วนั 
คดิวนัละ 100 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมเก็บขนมูลฝอยทีเ่กดิข ึน้จากการน าถงัรองรบัมูลฝอย

ไปต ัง้วาง คร ัง้หนึง่ไมเ่กนิ 1 ลกูบาศกเ์มตร คร ัง้ละ 150 บาท เกนิ 1 

ลูกบาศกเ์มตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตร หรอืเศษของ 
ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร  ๆ  ล ะ  150 บ า ท 

 
(หมายเหต:ุ (เกนิ 1 ลกูบาศกเ์มตร คา่เก็บและขนทกุๆ ลกูบาศกเ์มตร 
หรอืเศษของลกูบาศกเ์มตรละๆ ละ 150 บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง แขตดนิแดง กทม. 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย สว่นบรกิารจัดการมลูฝอย  ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านัก

สิง่แวดลอ้ม โทร 02-246-1939 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารตัง้วางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้ง่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารตัง้วางถัง

รองรับมลูฝอย 
(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารน า้ประปาและภาชนะรองรบัน า้ พรอ้มน า้ประปา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศ เป็นมหานครทีเ่ป็นศูนยก์ลางการคา้ การลงทนุ การคมนาคม มปีระชาชนจากทกุ

ภาคเดนิทางมาประกอบอาชพี และพักอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่มกีารกอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ เชน่ บา้นเรอืน อาคารสงู 

หา้งสรรพสนิคา้ ฯลฯ อาจท าใหเ้กดิปัญหาน ้าประปาไม่ไหล น ้าประปาไหลออ่น หรอืเกดิเหต ุทอ่ประปาแตก หรอืมกีารจัด

กจิกรรมตา่งๆ ดงันัน้กรุงเทพมหานครจงึมกีารใหบ้รกิารน ้าประปาและตัง้ภาชนะรองรับน ้าและจัดรถบรรทกุน ้าเตมิน ้าประปา และ

จัดเก็บคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตามระเบยีบของทางราชการ ซึง่พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2528 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานครในการ เรยีกคา่บรกิารแกเ่อกชน สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอื

ราชการสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ.ศ.2543 และขอ้บญัญัติ

กรุงเทพมหานคร เรือ่งคา่บรกิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยอัตราคา่บรกิาร หลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขในการยกเวน้หรอืลดหย่อนคา่บรกิาร พ.ศ.2544 ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารน ้าประปาและภาชนะ

รองรับน ้า พรอ้มน ้าประปาได ้โดยเสยีคา่บรกิารตามขอ้บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้ม 
อาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ี
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนน
มติรไมตร ี
  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 
/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

รับหนังสอื ตรวจสอบเอกสาร  

 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบสถานที ่(จดุรับบรกิาร) ค านวณคา่บรกิารและช าระ

คา่บรกิาร หรอืช าระหลงัการด าเนนิการ 
เสร็จสิน้ 

 
(หมายเหต:ุ (- สามารถใหบ้รกิารสง่น ้าไดท้นัทเีมือ่ยืน่ค ารอ้ง 
หากเป็นความเดอืดรอ้นทีต่อ้งเร่งด าเนนิการแกไ้ขโดยดว่น 
(ระยะเวลา 0.5 วนั) 
- จัดภาชนะรองรับน ้าและยานพาหนะขนสง่ พรอ้มรถยนตบ์รรทกุ
น ้า และเจา้หนา้ที ่เพือ่ตดิตัง้ภา่ช่นะรองรับน ้าและเตมิน ้า 
(ระยะเวลา 1 วนั) 

))  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) การพจิารณา 
เสนอผูม้อี านาจอนุมัตกิารใหบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า บ ริ ก า ร ต ั้ ง ถ ั ง น ้ า  ส่ ง น ้ า 

 - สง่น า้โดยรถยนตบ์รรทุกน า้ปรมิาตรไมเ่กนิ 6,000 ลติร 

    ไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร คร ัง้ละ       
500 บ า ท 

    เกนิ 10 กโิลเมตร คดิเพิม่อกีกโิลเมตรละ  
      20 บ า ท 

    เศษของกิโล เมตรให้ค ิด เ ต็ม  1 กิโล เมตร 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

2) - ค่าบรกิารต ัง้ถงัน า้เปลา่ขนาด 1,600 ลติร และ 550 ลติร , 
  ไมเ่กนิ 4 ใบ คร ัง้ละไมเ่กนิ 7 วนั      

600 บ า ท , 

    เกนิ 7 วนั แตไ่มเ่กนิ 15 วนั   
 1,000 บ า ท , 

    เกนิ 15 วนั วนัละตอ่จ านวนถงัไมเ่กนิ 4 ใบ     

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

100 บ า ท 

 
(หมายเหต:ุ (การตัง้ถังน ้าเกนิกวา่ 4 ใบใหค้ดิคา่บรกิารทกุๆ 4 ใบ เป็น
เกณฑค์ านวณเศษของ 4 ใบ ใหค้ดิเต็ม 4 ใบ))  

3) - ค่าบริกา รต ั้งถ ังน ้า เปล่าขนาด  300 ลิต ร 

    ไมเ่กนิ 30 ใบ คร ัง้ละไมเ่กนิ 7 วนั      

600 บ า ท 
    เกนิ 7 วนั แตไ่มเ่กนิ 15 วนั   

 1,000 บ า ท 
    เกนิ 15 วนั วนัละตอ่จ านวนถงัไมเ่กนิ 30 ใบ     

100 บ า ท 

 
 

(หมายเหต:ุ (การตัง้ถังน ้าเกนิกวา่ 30 ใบใหค้ดิคา่บรกิารทกุๆ 30 ใบ เป็น
เกณฑค์ านวณเศษของ 30 ใบ ใหค้ดิเต็ม 30 ใบ))  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง   

กรุงเทพมหานคร 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้ทีฝ่่ายบรกิารรักษาความสะอาด กองจัดการขยะ ของเสยีอนัตรายและสิง่ปฏกิลู ส านักสิง่แวดลอ้ม 

โทร./โทรสาร 0 2245 3306 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์โทร. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง หนังสอืขอรับบรกิารน ้าประปาและภาชนะรองรับน ้า พรอ้มน ้าประปา 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารรถสขุาเคลือ่นทีแ่ละหอ้งสขุาช ัว่คราว 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการยืน่ค าขอ 

 

 พระราชบญัญัตสิาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานคร ในการด าเนนิการก าจัดสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย และ

ออกขอ้ก าหนดเกีย่วกับการจัดการสิง่ปฏกิลู เพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อก

ขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การเก็บขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 และขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 

คา่บรกิาร พ.ศ. 2543 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยอตัราคา่บรกิาร และหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการยกเวน้

หรอืลดหย่อนคา่บรกิาร พ.ศ. 2544 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารได ้โดยเสยีคา่บรกิารตาม ขอ้บญัญัตแิละระเบยีบที่

ก าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ความประสงคถ์งึ ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม 
เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

/ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
เขยีนค ารอ้งแจง้ความประสงคด์วัยตัวเอง ที ่ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ฝ่ายขนถ่ายส ิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิารจัดการส ิง่ปฏกิลู 

ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่
123 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2.3 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับค าขอ ตรวจสอบเอกสาร สอบถามรายละเอยีดพืน้ทีท่ีข่อรับ

30 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

บรกิาร 

ตรวจสอบจ านวนการขอใชบ้รกิารรถสขุาเคลือ่นที/่หอ้งสขุา
ชัว่คราวทีว่า่มเีพยีงพอใหบ้รกิารไดห้รอืไม ่  

(หมายเหต:ุ -)  
2) การพจิารณา 

พจิารณาตรวจสอบจ านวนการขอใชบ้รกิาร รถสขุาเคลือ่นที/่หอ้ง

สขุาชัว่คราว วา่มเีพยีงพอใหบ้รกิาร ไดห้รอืไม่ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

น าเสนอผูม้อี านาจเพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอใชบ้รกิาร รถสขุา
เคลือ่นที/่หอ้งสขุาชัว่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  

1.3 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

4) - 

แจง้ผลผูข้อใชบ้รกิารและช าระคา่บรกิาร 

 
(หมายเหต:ุ ((ด าเนนิการน ารถสขุาเคลือ่นที ่สขุาชัว่คราวไป
ใหบ้รกิารตามก าหนดวนั  นัดหมา เวลา สถานที)่))  

20 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เอกสารเพิม่เตมิ 
- แผนทีส่ถานทีข่อใชบ้รกิาร 

) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าบรกิารรถสุขาเคลือ่นทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ชนดิธรรมดา 
คนัละ คร ัง้ละ (ไมเ่กนิ 8 ชัว่โมง) อตัราคา่บรกิาร 1,500.- บาท 

เกนิกว่า 8 ชัว่โมง อตัราค่าบริการช ัว่โมงละ 200.- บาท 
 

 
(หมายเหต:ุ (นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
อตัตราคา่บรกิารคดิอตัตราเดยีวกนักบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยคดิคา่เช ือ้เพลงิตา่งหาก 3 กโิลเมตรตอ่ 1 ลติร ตามราคาน ้ามันของ
การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

คา่ตอบแทนการปฏบิตักิารนอกเวลาราชการ ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิัตกิารนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550 ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรากระทรวงการคลงั 
 - การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในวนัท าการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิ
ตอบแทนไดไ้มเ่กนิวนัละ 4 ชัว่โมง ในอตัราชัว่โมงละ 50 บาท 

 -  การปฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิตอบแทน
ไดไ้มเ่กนิวนัละ 7 ชัว่โมงในอัตราชัว่โมงละ 60 บาท 

 - กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิัตซิ ึง่เป็นภารกจิหลกัของหน่วยงาน
เป็นครัง้คราวหรอืเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีม่อบหมายให ้
หน่วยงานปฏบิตัโิดยมกี าหนดระยะเวลาแน่นอน และมลีักษณะเร่งดว่น 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแกร่าชการหรอืประโยชนส์าธารณะ หัวหนา้
สว่นราชการอาจสัง่การใหป้ฏบิัตงิานนอกเวลาราชการตดิตอ่กัน โดยมี
สทิธเิบกิเงนิตอบแทนเป็นรายครัง้ ไมเ่กนิครัง้ละ 7 ชัว่โมง ในอตัราชัว่โมง
ละ 60 บาท 

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

))  
2) ค่าบรกิารรถสุขาเคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร - ชนิด

เครือ่งปรบัอากาศอตัราคา่บรกิารคนัละ คร ัง้ละ (ไมเ่กนิ 8 ชัว่โมง) 

2,200.- บาท เกนิกวา่ 8 ชัว่โมงอตัราคา่บรกิารช ัว่โมงละ 300.- 
บาท 

(หมายเหต:ุ (นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
อตัตราคา่บรกิารคดิอตัตราเดยีวกนักบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยคดิคา่เช ือ้เพลงิตา่งหาก 3 กโิลเมตรตอ่ 1 ลติร ตามราคาน ้ามันของ
การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
คา่ตอบแทนการปฏบิตักิารนอกเวลาราชการ ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิัตกิารนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550 ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรากระทรวงการคลงั 
 - การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในวนัท าการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิ
ตอบแทนไดไ้มเ่กนิวนัละ 4 ชัว่โมง ในอตัราชัว่โมงละ 50 บาท 
 -  การปฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิตอบแทน
ไดไ้มเ่กนิวนัละ 7 ชัว่โมงในอัตราชัว่โมงละ 60 บาท 
 - กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิัตซิ ึง่เป็นภารกจิหลกัของหน่วยงาน
เป็นครัง้คราวหรอืเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีม่อบหมายให ้
หน่วยงานปฏบิตัโิดยมกี าหนดระยะเวลาแน่นอน และมลีักษณะเร่งดว่น 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแกร่าชการหรอืประโยชนส์าธารณะ หัวหนา้
สว่นราชการอาจสัง่การใหป้ฏบิัตงิานนอกเวลาราชการตดิตอ่กัน โดยมี
สทิธเิบกิเงนิตอบแทนเป็นรายครัง้ ไมเ่กนิครัง้ละ 7 ชัว่โมง ในอตัราชัว่โมง
ละ 60 บาท 

))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,200 บาท 
  

 

3) ค่ า บ ริ ก า ร ห้ อ ง สุ ข า ช ั่ ว ค ร า ว 

 - ไมเ่กนิ 5 ทีน่ ัง่ คร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั 3,000.- บาท เกนิ 5 
ที่น ั่ ง  ที่ น ั่ ง ล ะ  600.- บ า ท  เ กิน  15 ว ัน  

ที่ น ั่ ง ล ะ  50.- บ า ท ต่ อ ว ั น 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) 1) ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร  10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) 2) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิารจัดการสิง่ปฏกิลู ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  

ส านักสิง่แวดลอ้ม โทรศพัทห์มายเลข 0 2246 1984  โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 
1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  



 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอใชบ้รกิ ารรถยนตส์ขุาเคลือ่นที ่/ หอ้งสขุาชัว่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 19/03/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารสบูส ิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ที ่กรุงเทพมหานครในการด าเนนิการก าจัดสิง่ปฏกิลูและมูลฝอย 

และออกขอ้ก าหนดเกีย่วกับในการจัดการสิง่ปฏกิลู เพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อก

ขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การเก็บขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 และขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 

คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ย การสาธารณสขุ พ.ศ. 2546 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถ

ขอรับบรกิารได ้โดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนด ทัง้นีส้ านักสิง่แวดลอ้มโดยฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน 

ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู รับผดิชอบ ใหบ้รกิารสบูถา่ยสิง่ปฏกิลูจากอาคารขนาดใหญท่ีส่งูเกนิ 6 ชัน้ หรอืมพีืน้ทีเ่กนิ 

3,000 ตารางเมตร เชน่ อพารท์เมน้ท ์ศนูยก์ารคา้ แฟลต โรงแรม โรงพยาบาล สถานทีร่าชการตา่ง ๆ และเขตพระราชฐาน เป็น

ตน้ สว่นส านักงานเขตโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 เขต รับผดิชอบ ใหบ้รกิารขนถา่ยสิง่ปฏกิลูตามอาคารที่

พักอาศยัทัว่ไปทีอ่ยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของแตล่ะส านักงานเขต 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต 
ท าหนังสือ่แจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใชบ้รกิารสบู
ส ิง่ปฏกิลู/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิารสบูส ิง่ปฏกิลู/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต 

แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทห์รอืโทรสาร 
ของส านักงานเขตพืน้ทีท่ีข่อรับบรกิารสบูส ิง่ปฏกิลู/โทรศพัท ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติร

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



ไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
เขยีนค ารอ้งแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ที ่ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  
เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง  เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร  10400 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทห์รอืโทรสาร โทรศพัทห์มายเลข 

0 2246 1975,  0 2246 1984 โทรสารหมายเลข 0 2246 8116 
/โทรศพัท ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2.3 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอ ตรวจสอบรายละเอยีด ออกเลขสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิารณามอบหมายผูค้มุงาน จัดเจา้หนา้ทีแ่ละรถออกใหบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (ตามก าหนดนัดหมายกับผูใ้ชบ้รกิาร))  

2 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม สู บ สิ่ ง ป ฏิ กู ล 
-เศษของลูกบาศกเ์มตรหรอืลูกบาศกเ์มตรแรก และลูกบาศกเ์มตร

ตอ่ ๆ ไป ลกูบาศกเ์มตรละ 250 บาท 
(หมายเหต:ุ (เศษไมเ่กนิครึง่ลกูบาศกเ์มตร 150 บาท เศษเกนิครึง่
ลกูบาศกเ์มตร ใหค้ดิเทา่กบั 1 ลกูบาศกเ์มตร))  

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใชบ้รกิารสบูส ิง่ปฏกิลู))  
2) ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับ
บรกิารสบูส ิง่ปฏกิลู))  

3) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400))  

4) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ ฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านัก



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

สิง่แวดลอ้ม หมายเลขโทรศพัท ์0 2246 1984))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ 1555))  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอรับบรกิารขนถา่ยสิง่ปฏกิลู 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 20/03/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารสบูส ิง่ปฏกิลูประเภทไขมนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ที ่กรุงเทพมหานครในการด าเนนิการก าจัด สิง่ปฏกิลูและมูลฝอย 

และออกขอ้ก าหนดเกีย่วกับในการจัดการสิง่ปฏกิลู เพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อก

ขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การเก็บขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 และขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 

คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ย การสาธารณสขุ พ.ศ. 2546 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถ

ขอรับบรกิารได ้โดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนดทัง้นีส้ านักสิง่แวดลอ้มโดยฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่น

บรกิารจัดการสิง่ปฏกิลู ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูรับผดิชอบ ใหบ้รกิารสบูถ่ายสิง่ปฏกิลูจากอาคารขนาดใหญท่ีส่งู

เกนิ 6 ชัน้ หรอืมพีืน้ทีเ่กนิ 3,000 ตารางเมตร เชน่ อพารท์เมน้ท ์ศนูยก์ารคา้ แฟลต โรงแรม โรงพยาบาล สถานทีร่าชการตา่ง ๆ 

และเขตพระราชฐานสว่นส านักงานเขตโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 เขต รับผดิชอบ ใหบ้รกิารขนถา่ยสิง่

ปฏกิลูตามอาคารทีพั่กอาศยัทัว่ไปทีอ่ยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของแตล่ะส านักงานเขต 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ัวยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิารดดูไขมัน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทห์รอื
โทรสาร ของส านักงานเขตพืน้ทีท่ีข่อรับบรกิารดดูไขมัน/โทรศพัท ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม 
เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม เขยีนค ารอ้งแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ที่
ฝ่ายขนถ่ายส ิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิารจัดการส ิง่ปฏกิลู 
ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ี
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1040/ตดิตอ่ดว้ย

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



ตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทห์รอืโทรสาร 
โทรศพัทห์มายเลข 0 2246 1975, 0 2246 1984 โทรสาร
หมายเลข 0 2246 8116 /โทรศพัท ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2.3 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอ ตรวจสอบรายละเอยีด ออกเลขสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิรณามอบหมายผูค้มุ จัดเจา้หนา้ทีแ่ละรถออกใหบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (ตามก าหนดนัดหมายกับผูข้อใชบ้รกิาร))  

2 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า ธ ร ร เ นี ย ม สู บ สิ่ ง ป ฏิ กู ล 

-เศษของลูกบาศกเ์มตรหรอืลูกบาศกเ์มตรแรก และลูกบาศกเ์มตร

ตอ่ ๆ ไป ลกูบาศกเ์มตรละ 250 บาท 
(หมายเหต:ุ (เศษไมเ่กนิครึง่ลกูบาศกเ์มตร 150 บาท เศษเกนิครึง่
ลกูบาศกเ์มตร ใหค้ดิเทา่กบั 1 ลกูบาศกเ์มตร))  

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 
(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใชบ้รกิารดดูไขมัน))  

2) ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารดดู
ไขมัน))  

3) ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 1555))  
4) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400))  

5) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิารจัดการส ิง่ปฏกิลู ส านักงานจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม หมายเลขโทรศพัท ์0 2246 1975))  

6) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่วราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 1555))  
7) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
8) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอใชบ้รกิารสบูสิง่ปฏกิลูประเภทไขมัน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 20/03/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานคร ในการด าเนนิการก าจัดสิง่ปฎกิลูและมูลฝอย 

และออกขอ้ก าหนดเกีย่วกับการจัดการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยเพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึ

ไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2546 ซึง่สถานบรกิารการสาธารณสขุสามารถขอรับบรกิารไดโ้ดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บัญญัตทิีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 
(หมายเหต:ุ -)  
บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั 
โทร 02-726-0300 โทรสาร 02 726 0301/โทรศพัท/์โทรศพัท ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั        

http://www.thanakom.co.th  

/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั โทร 02-726-0300 โทรสาร
หมายเลข   02-726-0301 หรอื e-mail: 

environment.kt@gmail.com/อเีมล ์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบสมัคร และตดิตอ่กลับสถานบรกิารการ
สาธารณสขุ เพือ่นัดหมายวนัและเวลาจัดเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ 

หรอืขอเอกสารทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ 
(หมายเหต:ุ (1) สถานบรกิารการสาธารณสขุทีต่อ้งการสมัครเขา้
รับบรกิารจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ ดาวนโ์หลดใบสมัคร

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จากเวปไซตข์องบรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั และสง่ใบสมัคร
กลบัทีบ่รษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั ทางอเีมล ์หรอืทางโทรสาร 
2) เจา้หนา้ทีนั่ดผูย้ืน่ค าขอเพือ่จัดเก็บมูลฝอยตดิเชือ้ภายใน 3 

วนั 
))  

2) การพจิารณา 

ด าเนนิการจัดเก็บมลูฝอยตดิเชือ้จากสถานบรกิารการสาธารณสขุ 
และน าไปก าจัดโดยการเผาในเตาเผา 

(หมายเหต:ุ (กองก าจัดมูลฝอย ส านักส ิง่แวดลอ้ม และบรษัิท
กรุงเทพธนาคม จ ากดั))  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาล (สพ.7) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นสถานประกอบการสาธารณสขุ) 

กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

2) 

 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองจดทะเบยีนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีเป็นบรษัิททีก่อ่ก าเนดิมลูฝอยตดิเชือ้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ในการจดัเก็บมูลฝอยตดิเชือ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 1. คา่ธรรมเนยีมกรณีทีม่นี า้หนกัวนัหนึง่เกนิ 2 กก. หรอืมปีรมิาณ

เกนิ 13 ลติร คา่เก็บและขนทุกๆ 2 กก.หรอืทุกๆ 13 ลติร หรอืเศษ
ของแต่ละ 2 กก. หรอืแต่ละ 13 ลติร เดอืนละ 300 บาท 

 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ด าเนนิการค านวณคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอยตดิเชือ้ จัดท า และสง่
ใบแจง้หนีค้า่ธรรมเนยีมฯ ภายใน 10 วนั นับจากวนัไดรั้บขอ้มลูน ้าหนักมลู
ฝอยฯ จากบรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  
 

2) 2. ค่าธรรมเนยีมค่าเก็บและขนมูลฝอยตดิเชื้อเป็นคร ัง้คราว 
  2.1 คา่เก็บและขนแตล่ะคร ัง้คดิอตัราคร ัง้ละ 2,000 บาท กรณีที่

ระยะทางเกนิ 10 กม. ใหค้ดิอตัราเพิม่ข ึน้อกี กม. ละ 20 บาท ท ัง้นี้

เ มื่ อ ร ว ม ก ัน แ ล้ ว ต้ อ ง ไ ม่ เ ก ิ น  3,000 บ า ท 
  2.2 กรณีทีมู่ลฝอยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 75 กก. หรอืมปีรมิาณไมเ่กนิ 

500 ลิตร ให้ค ิดอตัราเพิ่มข ึ้นอีก คร ัง้ละ 400 บาท 
 2.3 กรณีทีมู่ลฝอยมนี า้หนกัเกนิ 75 กก.หรอืเกนิ 500 ลติร ใหค้ดิ

คา่เก็บขนเพิม่ข ึน้ในอตัราทุกๆ 75 กก. หรอืทุกๆ 500 ลติร หรอื

เศษของ 75 กก. หรือ 500 ลติร หน่วยละ 400 บาท 
 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ด าเนนิการค านวณคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอยตดิเชือ้ จัดท า และสง่
ใบแจง้หนีค้า่ธรรมเนยีมฯ ภายใน 10 วนั นับจากวนัไดรั้บขอ้มลูน ้าหนักมลู
ฝอยฯ จากบรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,400 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กลุม่งานวศิวกรรม กองก าจัดมูลฝอย ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร โทร 0 2203 2962 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั โทร 02-726-0300 โทรสาร 02-726-0301 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กทม. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบสมัครเขา้รับบรกิารเก็บขนมูลฝอยตดิเชือ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารเกีย่วกบัเศษวสัดกุอ่สรา้ง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคารสถานทีม่ี

การจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนัเวลาทีก่ าหนดประชาชนเจา้ของอาคารสถานทีห่ากมเีศษวสัดกุอ่สรา้งสามารถขอรับบรกิาร

เกีย่วกบัเศษวัสดกุอ่สรา้งจากกรุงเทพมหานครโดยช าระคา่บรกิารตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท า

บนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบ

อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

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

อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้มอาคาร
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตรแีขวง
ดนิแดงเขตดนิแดงกทม 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้มเลขที ่111 ถนนมติร
ไมตรแีขวงดนิแดงเขตดนิแดงกทม 10400/ไปรษณีย/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิารเกีย่วกบัเศษวสัดกุอ่สรา้ง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร
เกีย่วกบัเศษวัสดกุอ่สรา้ง/ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทท์ีฝ่่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะส านักงานเขตพืน้ทีท่ีข่อรับบรกิารเกีย่วกบัเศษวัสดุ
กอ่สรา้ง/โทรศพัท ์ 

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

ฝอยจัดเตรยีมวัสดอุปุกรณ์และจัดรถยนตใ์หบ้รกิารพรอ้ม
เจา้หนา้ที ่

(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) - 
จัดท าหนังสอืแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบเพือ่ช าระเงนิคา่บรกิาร

เกีย่วกบัเศษวัสดกุอ่สรา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อรบับรกิารเกีย่วกบัเศษวสัดุกอ่สรา้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคข์อรบับรกิารเกีย่วกบั
เศษวสัดุกอ่สรา้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 1.ค่ า บ ริ ก า ร ก า ร ข น เ ศ ษ ว ั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
    1.1 ค่าต ัด เศษว ัสดุก่อ สร้า งขึ้น ร ถโดยแร งงาน 

(ร า ค า ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร ล ะ  90 บ า ท ) 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 90 บาท 
  

 

2) 1. ค่ า บ ริ ก า ร ข น เ ศ ษ ว ั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
1.2 ค่าต ัด เศษว ัสดุก่อสร้างขึ้นรถโดยใช้เครื่องจ ักร 

(ร า ค า ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร ล ะ  125 บ า ท ) 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 125 บาท 
  

 

3) 1. ค่ า บ ริ ก า ร ข น เ ศ ษ ว ั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
1.3 คา่ขน (ระยะทางไม่เกนิ 10 กโิลเมตรลูกบาศกเ์มตรละ 100 

บาทสว่นทีเ่กนิ 10 กโิลเมตรคดิเพิม่ลูกบาศกเ์มตรละกโิลเมตรละ 

15 บ า ท  
 

(หมายเหต:ุ (เศษของกโิลเมตรใหค้ดิเต็ม 1 กโิลเมตร))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

4) 2. ค่ า บ ริ ก า ร ก า จ ั ด เ ศ ษ ว ั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง  คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(ต ั น ล ะ  500 บ า ท ) 

 
(หมายเหต:ุ -)  

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้มเลขที ่111 ถนนมติรไมตรแีขวงดนิแดงเขตดนิแดงกทม.10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้ทีฝ่่ายบรกิารรักษาความสะอาด สว่นบรกิารจัดการมลูฝอย ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

ส านักสิง่แวดลอ้มโทร/โทรสาร 0 2245 3306 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุขก์รุงเทพมหานครโทร 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารเกีย่วกบัเศษวสัดกุอ่สรา้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารเกีย่วกับเศษ

วสัดกุอ่สรา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารตดัและขดุตน้ไม ้
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ไดใ้หก้รุงเทพมหานครในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร แกเ่อกชน สว่น

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิหรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง

คา่บรกิาร พ.ศ. 2543 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยอตัราคา่บรกิารและหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการยกเวน้

หรอืลดหย่อนคา่บรกิาร พ.ศ. 2544 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารตามขอ้ บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด โดยเจา้หนา้ทีจ่ะ

ใหบ้รกิารตามล าดับวนัทีท่ีข่อรับบรกิาร 

 

หมายเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที ่ยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะ เวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 3. เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ณ ส านักส ิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ๒ ถนนมติร
ไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. ๑๐๔๐๐ หรอื ยืน่หนังสอื
แจง้ความประสงค ์ณ ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงาน
สวนสาธารณะ ส านักส ิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ๒ 
ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. ๑๐๔๐๐ / ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตในเขตพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร หรอื ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ณ ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตในพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่อยูใ่นขอ้ 19. หมายเหต ุ/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับเรือ่ง ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (ส านักส ิง่แวดลอ้ม หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที)่)  

10 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบ ณ สถานทีท่ีผู่ข้อใชบ้รกิารพรอ้มแจง้
อตัราคา่บรกิาร 

(หมายเหต:ุ (ส านักส ิง่แวดลอ้ม หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที)่)  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีร่ายงานและเสนอผูม้อี านาจอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

4) - 

- ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต และช าระคา่บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (- ผูข้อใชบ้รกิารน าใบนัดหมายการขอรับบรกิารฯ 
ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาต ตามนัดหมาย ณ 
ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที)่)  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืหรอืใบค ารอ้งแจง้ความประสงค ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

ส านักสิง่แวดลอ้ม 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากเจา้ของตน้ไมก้รณีทีเ่จา้ของไมไ่ด้

ด าเนนิการดว้ยตนเอง หรอืหนงัสอืมอบอ านาจจากนติบิุคคลโดยลง

นามรบัรองส าเนาโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามและประทบัตรา
นติบิุคคล หรอืลงนามจรงิดว้ยลายมอืเทา่น ัน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ภาพถา่ยและต าแหนง่สถานทีข่องตน้ไมท้ีข่อรบับรกิารตดัและขุด
ตน้ไม ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ ไมเ่กนิ 100 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

2) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 101 - 150 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

3) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 151 - 200 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  

 

4) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 201 - 250 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

5) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน

ตน้ 251 - 300 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 

  
 

6) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 301 ซม. ขึน้ไป 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 1,700 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,700 บาท 
  

 

7) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ ไมเ่กนิ 100 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 

  

 

8) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 101 - 150 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

9) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 151 - 200 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาท 

  
 

10) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 201 - 250 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,200 บาท 

  
 

11) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 251 - 300 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,800 บาท 

  
 

12) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 301 ซม. ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 3,400 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,400 บาท 

  
 

13) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 50 – 

100 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 

  

 

14) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 101 - 

150 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

15) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 151 - 

200 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 

  

 

16) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 201 - 

250 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

17) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 251 - 

300 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

18) ค่าบรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 301 

ซม. ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 4,000 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 

  
 

19) คา่เก็บขน ระยะทาง ไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร เทีย่วละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

20) คา่เก็บขน ระยะทาง เกนิ 10 กโิลเมตรขึน้ไป เทีย่วละ 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 700 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
  

 
 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต 

(หมายเหต:ุ (-ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขต ณ ส านักงานเขตในเขตพืน้ทีข่อรับบรกิาร หรอื โทรศพัทแ์จง้ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร))  

2) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม ส านักส ิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนน
มติรไมตร ีเขตดนิแดง กทม.10400 หรอื โทรศพัทแ์จง้ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส ิง่แวดลอ้ม โทร. /โทรสาร 
0 2246 8540))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์1555))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบตดิตอ่ขอรับบรกิารตดัและขดุตน้ไม ้
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่ขอรับบรกิาร 
 

1. ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กทม. 10400 

 

2. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 08/05/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การอนญุาตขดุลอ้มยา้ยตน้ไมใ้นทีส่าธารณะเพือ่เปิดทางเขา้ออกอาคาร

และสถานที ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมหีนา้ทีใ่นการดแูลรักษาสนามหญา้และตน้ไมใ้นถนนและสถานสาธารณะ ซึง่หา้มมใิหผู้ใ้ดโคน่ตน้ไม ้ตดั เด็ด 

หรอืกระท าดว้ยประการใดๆ ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืน่าจะเป็นอนัตรายแกต่น้ไม ้หรอืใบดอก ผลหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของตน้ไมท้ี่

ปลกูไวห้รอืขึน้เองตามธรรมชาตใินทีส่าธารณะหรอืสถานสาธารณะ แตม่ใิหใ้ชบ้งัคบัแกก่ารกระท าของผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

พนักงาน เจา้หนา้ที ่หรอืผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืใหโ้คน่หรอืตดัตน้ไมจ้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ตามพระราชบัญญัตรัิกษาความ

สะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ.2535 การขดุลอ้มยา้ยตน้ไมใ้นทีส่าธารณะเพือ่เปิดทางเขา้ออกอาคาร

และสถานที ่จงึเป็นการด าเนนิการของส านักงานสวนสาธารณะ หรอืส านักงานเขตพืน้ทีผู่รั้บผดิชอบ แลว้แตก่รณี ตามค าสัง่

กรุงเทพมหานครที ่3108/2528 เรือ่งขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการกอ่สรา้งทีอ่าจท าใหต้น้ไมเ้สยีหาย ค าสัง่กรุงเทพมหานครที ่

2396/2553 และ ที ่370/2556 เรือ่ง มอบอ านาจใหข้า้ราชการกรุงเทพมหานครปฏบิัตริาชการแทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารไดต้ามขอ้บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด โดยแจง้ความประสงคด์ว้ยการตดิตอ่ดว้ยตนเอง

หรอืมหีนังสอืแจง้ความประสงคถ์งึส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้มหรอืส านักงานเขตพืน้ที ่ทีอ่าคารหรอืสถานทีนั่น้

ตัง้อยู ่ซึง่การใหบ้รกิารดงักลา่วจะพจิารณาด าเนนิการตามล าดับวนัทีข่อรับบรกิาร 

 

หมายเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที ่ยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะ เวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 3. เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ณ ส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111  ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กทม. 10400 หรอื ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงค ์ณ 
ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ีแขวง
ดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตในเขตพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร หรอื ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ณ ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตในพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

- ผูข้อใชบ้รกิารยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคพ์รอ้มเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

10 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

2) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบ ณ สถานทีท่ีผู่ข้อแจง้ความประสงค ์

(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

3 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีพ่จิารณาคดิคา่บรกิาร พรอ้มจัดท ารายงานและเสนอ

ผูม้อี านาจอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

4 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

4) - 

ท าการประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนทราบ 
(หมายเหต:ุ (อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ))  

7 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

5) - 

- ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต และช าระคา่บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (- ผูข้อใชบ้รกิารน าใบนัดหมายการขอรับบรกิารฯ 
ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาต ตามนัดหมาย ณ 
ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที)่)  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืหรอืใบค ารอ้งแจง้ความประสงค ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

ส านักสิง่แวดลอ้ม 

3) 

 

ภาพถา่ยของตน้ไมท้ีข่ออนุมตัขิดุลอ้มยา้ย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

แผนทีแ่สดงต าแหนง่ของสถานทีด่ าเนนิการตามค าขออนุมตัขิดุ
ลอ้มยา้ยตน้ไม ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืขออนุญาตเปิดทางเทา้และคนัหนิจากส านกัการโยธา 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

ส านักการโยธา 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 1 - 9 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

2) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 10 - 19 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

 

3) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 20 - 29 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

 

4) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 30 - 39 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 
  

 

5) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 40 - 49 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

6) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 50 - 99 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  

 

7) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 100 ซม. ขึน้ไป ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 20,000 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด ))  

 คา่ธรรมเนยีม 20,000 บาท 

  

 

8) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 1 - 9 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

9) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 10 - 19 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

10) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 20 - 29 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

11) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 30 - 39 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 

  
 

12) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 40 - 49 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

13) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 50 - 99 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

14) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 100 ซม. ขึน้ไป ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 20,000 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 20,000 บาท 

  
 

15) ประเภทไมด้อกไมป้ระดบั กรณีเป็นตน้คดิคา่เสยีหายตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

16) ประเภทไมด้อกไมป้ระดบั กรณีเป็นแปลง เป็นกอหนา เป็นรูปทรง 

คดิคา่เสยีหาย ตร.ม. ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

17) ประเภทไมค้ลมุดนิ คดิคา่เสยีหาย ตร.ม. ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 

18) ประเภทหญา้ คดิคา่เสยีหาย ตร.ม. ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต 
(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขต ณ ส านักงานเขตในเขตพืน้ทีข่อรับบรกิาร หรอื โทรศพัทแ์จง้ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร))  

2) ส านักสิง่แวดลอ้ม 
(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม ส านักส ิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนน
มติรไมตร ีเขตดนิแดง กทม.10400 หรอื โทรศพัทแ์จง้ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส ิง่แวดลอ้ม ))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์1555))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบตดิตอ่ขออนุญาตขดุลอ้มยา้ยตน้ไมใ้นทีส่าธารณะเพือ่เปิดทางเขา้ออกอาคารและสถานที ่
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่ขอรับบรกิาร 

 

1. ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กทม. 10400 โทร 0-2248 2534 โทรสาร 0-2248 1533 

 
2. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 08/05/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใชส้ถานที:่ สวนสาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมหีนา้ทีใ่หบ้รกิารในการจัดใหม้แีละบ ารุงสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการ

กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 ซึง่ไดแ้กส่วนสาธารณะในความรับผดิชอบของกรุงเทพมหานคร โดยผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม

เป็นผูม้อี านาจอนุญาตใหใ้ชส้วนสาธารณะ และอาคารสถานทีใ่นสวนสาธารณะ ตามระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการ

ด าเนนิงาน ของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2528 ซึง่การขอใชบ้รกิารสถานทีส่วนสาธารณะจะตอ้งเสยีคา่บรกิารตามขอ้บญัญัติ

กรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ.ศ.2543 และระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยอัตราคา่บรกิารและ หลักเกณฑ ์วธิกีารเงือ่นไข

ในการยกเวน้ หรอืลดหยอ่นคา่บรกิาร พ.ศ. 2544 รวมทัง้จะตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและชดใช ้

คา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทกุประการ (กรณีมคีวามเสยีหาย) ทัง้นี้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้ความประสงคแ์ละจัดสง่หนังสอืขอใชบ้รกิารถงึ

หน่วยงานลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ 

 

หมายเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที ่ยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะ เวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 3. เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานสวนสาธารณะ อาคารส านักการระบายน ้า ศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิ
แดง กทม.10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
สวนสาธารณะทีข่อใชบ้รกิาร รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่อยูใ่น
ขอ้ 19. หมายเหต/ุตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต-ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตในเขตพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร หรอืยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ณ ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตในพืน้ทีข่อรับบรกิาร 
รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่อยูใ่นขอ้ 19 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับเรือ่ง ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต /ส านักงานสวนสาธารณะ))  

10 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

2) การพจิารณา 

จัดท าและเสนอหนังสอื 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต / ส านักงานสวนสาธารณะ))  

2 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) - 

ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาตและช าระคา่บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต / ส านักงานสวนสาธารณะ))  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืขอใชบ้รกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ระบสุถานที ่วนั เวลา วตัถุประสงค ์รายละเอยีดของงานและ

กจิกรรมพรอ้มจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานและกจิกรรม) 

ส านักสิง่แวดลอ้ม 

3) 

 

เอกสารแสดงเรือ่งราวของภาพยนตร ์(story board ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีใชส้ถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์ภาพยนตรโ์ฆษณาและการ

บนัทกึเทปโทรทศัน์) 

- 

4) 

 

หนงัสอือนุญาตใหถ้า่ยท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย  จากกอง

กจิการภาพยนตร ์กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูข้อใชต้อ้งการใชส้ถานทีส่ าหรับถา่ยท าภาพยนตร์
ตา่งประเทศ) 

กองกจิการภาพยนตร ์

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ถา่ยท าภาพยนตรแ์ละการบนัทกึเทปโทรทศัน ์เพือ่ธุรกจิ วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 

  
 

2) ถา่ยภาพนิง่เพือ่ธุรกจิ วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

3) กจิกรรม เพือ่หารายได ้ ไมเ่กนิ 6 ชัว่โมง วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 

  
 

4) กจิกรรม เพือ่หารายได ้ เกนิ 6 ชัว่โมง วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 7,500 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักสิง่แวดลอ้ม - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิ

แดง กทม. 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักงานสวนสาธารณะ - โทรศพัทแ์จง้ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้ม โทร. 0-2246 8540 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ส านักงานเขต ทั ้ง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร - โทรศพัท ์1555 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาตในการใชส้ถานที ่
(หมายเหต:ุ -)  

2) ตวัอยา่ง หนังสอืขอใชส้ถานที ่สวนสาธารณะ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่ขอใหบ้รกิารสวนสาธารณะ 
 

1. สวนสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ์ ถนนก าแพงเพชร 2 แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0 2272 4374 
 

2.สวนจตจุักร ถนนก าแพงเพชร 1 แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0 2272 4575 

 
3. อทุยานเบญจสริ ิถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.0 2262 0810 

 
4. สวนสราญรมย ์ถนนเจรญิกรุง แขวงพระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร.0 2221 0195 

 
5.สวนเสรไีทยถนนเสรไีทย แขวงคลองกุม่เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240โทร.0 2379 7884 

 

6.สวนรมณีนาถถนนศริพิงษ์ แขวงส าราญราษฏรเ์ขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200โทร.0 2221 5181 
 

7.สวนสนัตภิาพถนนราชวถิ ีแขวงถนนพญาไทเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400โทร.0 2245 2461 
 

8.สวนวชริเบญจทศัถนนก าแพงเพชร 3 แขวงจตจุักรเขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900โทร.0 2537 9221 

 
9. สวนกฬีารามอนิทราถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยีเ์ขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220โทร.0 2551 0612 

 
10.สวนรมณียท์ุง่สกีนัถนนเวฬุวนาราม แขวงดอนเมอืงเขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210โทร.0 2565 5510 

 



11.สวนเบญจกติถินนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานอทุยาน

เบญจสริโิทร.02262 0810 
 

12.สวนป่าเบญจกติ ิระยะที ่1ถนนพระรามที ่4 แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110สามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ส านักงานอทุยานเบญจสริ ิโทร.0 2262 0810 

 

13. สวนสนัตชิยัปราการ ถนนพระอาทติย ์แขวงชนะสงครามเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงาน
สวนสราญรมย ์โทร.0 2221 0195 

 
14.สวนนวมนิทรภ์ริมยถ์นนศรบีรูพา แขวงคลองกุม่เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวนเสรไีทย 

/ตอ้งขออนุญาตการเคหะแหง่ชาตกิอ่นสง่หนังสอืขออนุญาตใชส้ถานที ่
 

15.สวนบงึกระเทยีมถนนหมอ่มเจา้สง่างาม สปุระดษิฐ ์แขวงมนีบรุเีขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10510สามารถตดิตอ่ไดท้ี่

ส านักงานสวนเสรไีทย โทร.0 2379 7884 
 

16.สวนนาคราภริมยถ์นนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200ปิดสวนชัว่คราว (จัดสรา้งทีจ่อด
รถใตด้นิ) 

 

17. สวนสาธารณะบงึน ้าลาดพรา้ว 71ถนนลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้วเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230สามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ส านักงานสวนวชริเบญจทศั โทร.0 2537 9221 

 
18. สวนวชัราภริมย ์(Dog Park) ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220สามารถตดิตอ่ไดท้ี่

ส านักงานสวนกฬีารามอนิทรา /ตอ้งขออนุญาตการทางพเิศษแหง่ประเทศไทยกอ่นสง่หนังสอืขออนุญาตใชส้ถานที ่
 

19.สวนหลวง ร.9ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงสวนหลวงเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250โทร.0 2328 1972 

 
20. สวนลมุพนิถีนนพระรามที ่4 แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนักรุงเทพมหานคร 10330โทร.0 2252 7006 

 
21.สวนพระนครถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบงัเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520โทร.0 2326 9994 

 

22.สวนหนองจอก ถนนเลยีบวาร ีแขวงกระทุม่รายเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530โทร.0 2543 1082 
 

23.สวนธนบรุรีมยถ์นนพุทธบชูา แขวงบางมดเขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 10140โทร.0 2426 3210 
 

24.สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษาถนนพระราม3 แขวงบางโคลเ่ขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

10120 โทร.0 2289 1578 ตอ้งขออนุญาตการทางพเิศษแหง่ประเทศไทยกอ่นสง่หนังสอืขออนุญาตใชส้ถานที ่
 

25.สวนวนธรรมถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250โทร.0 2398 4083 
 

26.สวนทววีนารมยถ์นนเลยีบคลองทววีัฒนาแขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170โทร.0 2487 3199 
 

27.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 10520โทร.0 2543 9793 
 

28.สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว(เขตบางกอกนอ้ย)ถนนบางขนุนนท ์แขวงบางขนุนนทเ์ขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700โทร.0 2433 9848 

 

29. สวนสาธารณะศนูยก์ฬีาบงึรับน ้าหนองบอนถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9แขวงสวนหลวง เขตประเวศกรุงเทพมหานคร 10250
สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวนหลวง ร.9 โทร.0 2328 1972 

 
30.สวนราษฎรภ์ริมยซ์อยสวุนิทวงศ ์47 แขวงล าตอ้ยติง่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงาน

สวนพระนคร โทร.0 2326 9994 
 



31. สวนวารภีริมยถ์นนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดนิใต ้เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510สามารถตดิตอ่ไดท้ี่

ส านักงานสวนหนองจอก โทร.0 2543 1082 
 

32.สวนสรินิธราพฤกษาพรรณถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางขนุศรเีขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700สามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ส านักงาน 

สวนธนบรุรีมย ์โทร.0 2426 3210 

 
33.สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (เขตสาทร)ถนนสาทร แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวนเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบฯ โทร.0 2289 1578 
 

34.สวน 50 พรรษา มหาจักรสรินิธรถนนเฉลมิพระเกยีรตรัิชกาลที ่9 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250สามารถ
ตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวนวนธรรม โทร.0 2398 4083 

 

35.สวนหลวงพระราม 8ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงบางยีข่นัเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงาน
สวนทววีนารมย ์โทร.0 2487 3199 

 
36.สวนพระยาภริมย ์ถนนราษฎรอ์ทุศิ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10510 สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสวน 60 

พรรษา 

สมเด็จพระนางเจา้ฯ โทร.0 2543 9793 
 

37.สวนสริภิริมยถ์นนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดนิใต ้เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงาน
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ โทร.0 2543 9793 

 
38.สวนจรัญภริมยถ์นนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดักรุงเทพมหานคร 10700โทร.0 2465 9651 

 

39.สวนปทมุวนานุรักษ์ถนนราชด าร ิแขวงปทมุวนัเขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งโดย
ส านักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์

 
40.สวนป่าวภิาวดถีนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดงเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400โทร.0 2537 8937 

 

41.สวนป่าประชานเิวศนถ์นนเทศบาลนมิติใต ้แขวงลาดยาวเขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900โทร.0 2376 1809 
 

42.สวนป่าประชาชืน่ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาวเขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900โทร.0 2376 1809 
 

43.สวนสมเด็จย่า 84 พรรษาแขวงจตจุักร เขตจตจุักรกรุงเทพมหานคร 10900โทร.0 2465 9651 

 
44.สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพืน้ทีส่ านักงานเขตสามารถตดิตอ่ไดท้ีฝ่่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส านักงานเขต 

ทัง้ 50 เขต 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจกัรกล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศ เป็นมหานครทีเ่ป็นศนูย์กลางการคา้ การลงทนุ การคมนาคม ฯลฯ มปีระชาชนจาก

ทกุภาคเดนิทางมาประกอบอาชพี และพักอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่มกีารกอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ เชน่ อาคาร ถนน ทางเทา้ 

ฯลฯ ท าใหม้ปัีญหาการจราจรตดิขดั แออดั และเกดิมลพษิจากทอ่ไอเสยีรถยนต ์ฝุ่ นละอองจากการกอ่สรา้ง อนัอาจกอ่ใหเ้กดิ

ปัญหาดา้นสขุภาพและพลานามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้กรุงเทพมหานครจงึใหบ้รกิารกวาดลา้งท าความสะอาด

ดว้ยเครือ่งจักรกล และจัดเก็บคา่บรกิารตามระเบยีบของทางราชการ ซึง่พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2528 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานครในการเรยีกคา่บรกิารแกเ่อกชน สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอื

ราชการสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ.ศ.2543 และขอ้บญัญัติ

กรุงเทพมหานคร เรือ่งคา่บรกิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยอัตราคา่บรกิาร หลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขในการยกเวน้หรอืลดหย่อนคา่บรกิาร พ.ศ.2544 ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาด

ดว้ยเครือ่งจักรกล ได ้โดยเสยีคา่บรกิารตามขอ้บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้ม 
อาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ี
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิาร 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม  เลขที ่111 ถนน
มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400/
ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั



(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร
กวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล/ไปรษณีย ์ 

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับหนังสอื ตรวจสอบเอกสาร  

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีป่ระสานงานเขา้ร่วมตรวจสอบพืน้ที ่  

ค านวณคา่บรกิาร และช าระคา่บรกิาร หรอืช าระหลงัการ
ด าเนนิการเสร็จสิน้ 

 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) การพจิารณา 

เสนอผูม้อี านาจอนุมัตกิารใหบ้รกิาร และแจง้ผลการพจิารณาให ้

ผูข้อใชบ้รกิารทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจกัรกล  ไมเ่กนิ 100 
ตารางเมตร คร ัง้ละ 2,500 บาท 

(หมายเหต:ุ (เศษของตารางเมตรใหค้ดิเต็ม 1 ตารางเมตร , 
เกนิ 100 ตารางเมตร แตไ่มเ่กนิ 500 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 15 บาท 
, เกนิ 500 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 10 บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,500 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต -  ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ี ่ ขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ย

เครือ่งจักรกล -  โทรศพัทแ์จง้มาทีฝ่่ายรักษาความสะอาด และ สวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ี่
ขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล -  โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์โทร. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักสิง่แวดลอ้ม - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม  เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิ



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

แดง   กรุงเทพมหานคร 10400 - โทรศพัทแ์จง้ทีฝ่่ายบรกิารรักษาความสะอาด กองจัดการขยะ ของเสยีอนัตราย

และสิง่ปฏกิลู ส านักสิง่แวดลอ้ม โทร./โทรสาร 0 2245 3306   - โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์โทร. 
1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง หนังสอืขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารเก็บมลูฝอยท ัว่ไปในบา้นพกัอาศยั สถานบรกิารการ

สาธารณสขุ ตลาด อาคารสงู และสถานทีร่าชการ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคาร

สถานทีแ่ละมกีารจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนั เวลา ทีก่ าหนดประชาชนเจา้ของอาคารสถานทีท่ีก่อ่ใหเ้กดิมูลฝอย จะตอ้ง

จัดเก็บและคดัแยกมลูฝอยกอ่นน าทิง้ โดยจะตอ้งรวบรวมมลูฝอยใสถ่งุ มัดปากถงุ   ใหเ้รยีบรอ้ย แลว้น าไปตัง้วางรอเจา้หนา้ที่

กรุงเทพมหานครเขา้ด าเนนิการจัดเก็บ อาคารสถานทีใ่ดยังไม่ไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้ไปด าเนนิการจัดเก็บมลูฝอย จักตอ้งแจง้ให ้

เจา้หนา้ทีรั่บทราบในเบือ้งตน้ ตอ่จากนัน้จงึรวบรวมน ามลูฝอยมาตัง้วางรอการจัดเก็บ ตามก าหนดทีส่ านักงานเขตพืน้ทีนั่ดวนั 

เวลาไว ้ทัง้นี ้การจัดเก็บมลูฝอยทัว่ไปเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการ

แกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดย

เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่

ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ 

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

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองที ่ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 

10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม  เลขที ่123 ถนน
มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 /ไปรษณีย/์

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคท์ีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ี่
ขอรับบรกิารจัดเก็บมูลฝอยทัว่ไป/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร
จัดเก็บมูลฝอยทัว่ไป /ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 5 วนั 



 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอ ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิารณาตรวจสอบสถานที ่ประเมนิปรมิาณมลูฝอย 

จัดเสน้ทางการจัดเก็บมลูฝอย จัดรถยนตแ์ละเจา้หนา้ที ่พรอ้ม
แจง้ผูข้อรับบรกิารทราบผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใหเ้ก็บมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า เ ก็ บ แ ล ะ ข น มู ล ฝ อ ย ท ั่ ว ไ ป ป ร ะ จ า ร า ย เ ดื อ น 
1. วนัหนึ่งไม่เก ิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท 

 2. วนัหนึง่เกนิ 20 ลติรแตไ่มเ่กนิ 500 ลติร คา่เก็บและขนทุก ๆ 20 
ลิตรหรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท 

 3. วนัหนึง่เกนิ 500 ลติร แตไ่ม่เกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร เดอืนละ 

2000 บ า ท  
 4. วนัหนึง่เกนิ 1 ลกูบาศกเ์มตร คา่เก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตร 

หรือ เศษของลูกบ าศก์เมตร  เดือ นละ  2000 บาท 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

 

2) ค่ า เ ก็ บ แ ล ะ ข น มู ล ฝ อ ย ท ั่ ว ไ ป เ ป็ น ค ร ั้ ง ค ร า ว 
 1. คร ัง้หนึง่ๆ ไม่เกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร คร ัง้ละ 150 บาท 

 2. คร ัง้หนึง่ๆ เกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร คา่เก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์
เมตร หรอืเศษของลกูบาศกเ์มตร ลกูบาศกเ์มตรละ 150 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้ ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย สว่นบรกิารจัดการมลูฝอย ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านัก

สิง่แวดลอ้ม โทร.0 2246 1939 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร.1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารจัดเก็บมลูฝอย 

(หมายเหต:ุ -)  
5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารจัดเก็บมูล

ฝอย 
(หมายเหต:ุ -)  

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



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารต ัง้วางถงัรองรบัมลูฝอยเป็นคร ัง้คราว 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที ่

มกีารจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนั เวลา ทีก่ าหนดหากอาคารสถานทีใ่ดมกีารจัดกจิกรรมตา่ง ๆ อนัอาจกอ่ใหเ้กดิมูลฝอย

เป็นจ านวนมากเกนิกวา่ปรมิาณทีก่รุงเทพมหานครไดก้ าหนดไว ้และไมม่ภีาชนะรองรับมูลฝอย สามารถขอรับบรกิารจาก

กรุงเทพมหานครใหน้ าถังรองรับมลูฝอยไปตัง้วางรองรับมลูฝอยเป็นครัง้คราวได ้โดยช าระคา่บรกิารตามขอ้บัญญัตทิีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคท์ีส่ านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนน
มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.10400/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม อาคารศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขต
ดนิแดง กทม.10400/ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารตัง้
วางถังรองรับมูลฝอยเป็นครัง้คราว/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารตัง้
วางถัง 
รองรับมลูฝอยเป็นครัง้คราว/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับค าขอ ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

2) การพจิารณา 
พจิารณาตรวจสอบสถานที ่เสน้ทางการเดนิรถ ตรวจสอบจ านวน

ถังรองรับมลูฝอย ประเมนิปรมิาณมลูฝอย จัดเตรยีมวัสดอุปุกรณ์ 

จัดรถยนตใ์หบ้รกิารพรอ้มเจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) - 

จัดท าหนังสอืแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบเพือ่จา่ยเงนิคา่บรกิารตัง้
วางถังรองรับมูลฝอยเป็นครัง้คราว 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใหต้ ัง้วางถงัรองรบัมูลฝอยเป็นคร ัง้
คราว 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคใ์หต้ ัง้วางถงัรองรบัมูล
ฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารต ัง้ถงัรองรบัมูลฝอยขนาดไม่เกนิ 240 ลติร ไม่เกนิ 25 

ใบ คร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั คดิคา่บรกิาร 400 บาท หากเกนิ 15 วนั 
คดิวนัละ 100 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมเก็บขนมูลฝอยทีเ่กดิข ึน้จากการน าถงัรองรบัมูลฝอย

ไปต ัง้วาง คร ัง้หนึง่ไมเ่กนิ 1 ลกูบาศกเ์มตร คร ัง้ละ 150 บาท เกนิ 1 

ลูกบาศกเ์มตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตร หรอืเศษของ 
ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร  ๆ  ล ะ  150 บ า ท 

 
(หมายเหต:ุ (เกนิ 1 ลกูบาศกเ์มตร คา่เก็บและขนทกุๆ ลกูบาศกเ์มตร 
หรอืเศษของลกูบาศกเ์มตรละๆ ละ 150 บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง แขตดนิแดง กทม. 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย สว่นบรกิารจัดการมลูฝอย  ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านัก

สิง่แวดลอ้ม โทร 02-246-1939 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารตัง้วางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้ง่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารตัง้วางถัง

รองรับมลูฝอย 
(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารน า้ประปาและภาชนะรองรบัน า้ พรอ้มน า้ประปา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศ เป็นมหานครทีเ่ป็นศูนยก์ลางการคา้ การลงทนุ การคมนาคม มปีระชาชนจากทกุ

ภาคเดนิทางมาประกอบอาชพี และพักอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่มกีารกอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ เชน่ บา้นเรอืน อาคารสงู 

หา้งสรรพสนิคา้ ฯลฯ อาจท าใหเ้กดิปัญหาน ้าประปาไม่ไหล น ้าประปาไหลออ่น หรอืเกดิเหต ุทอ่ประปาแตก หรอืมกีารจัด

กจิกรรมตา่งๆ ดงันัน้กรุงเทพมหานครจงึมกีารใหบ้รกิารน ้าประปาและตัง้ภาชนะรองรับน ้าและจัดรถบรรทกุน ้าเตมิน ้าประปา และ

จัดเก็บคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตามระเบยีบของทางราชการ ซึง่พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2528 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานครในการ เรยีกคา่บรกิารแกเ่อกชน สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอื

ราชการสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ.ศ.2543 และขอ้บญัญัติ

กรุงเทพมหานคร เรือ่งคา่บรกิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยอัตราคา่บรกิาร หลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขในการยกเวน้หรอืลดหย่อนคา่บรกิาร พ.ศ.2544 ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารน ้าประปาและภาชนะ

รองรับน ้า พรอ้มน ้าประปาได ้โดยเสยีคา่บรกิารตามขอ้บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้ม 
อาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ี
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนน
มติรไมตร ี
  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 
/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

รับหนังสอื ตรวจสอบเอกสาร  

 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบสถานที ่(จดุรับบรกิาร) ค านวณคา่บรกิารและช าระ

คา่บรกิาร หรอืช าระหลงัการด าเนนิการ 
เสร็จสิน้ 

 
(หมายเหต:ุ (- สามารถใหบ้รกิารสง่น ้าไดท้นัทเีมือ่ยืน่ค ารอ้ง 
หากเป็นความเดอืดรอ้นทีต่อ้งเร่งด าเนนิการแกไ้ขโดยดว่น 
(ระยะเวลา 0.5 วนั) 
- จัดภาชนะรองรับน ้าและยานพาหนะขนสง่ พรอ้มรถยนตบ์รรทกุ
น ้า และเจา้หนา้ที ่เพือ่ตดิตัง้ภา่ช่นะรองรับน ้าและเตมิน ้า 
(ระยะเวลา 1 วนั) 

))  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) การพจิารณา 
เสนอผูม้อี านาจอนุมัตกิารใหบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า บ ริ ก า ร ต ั้ ง ถ ั ง น ้ า  ส่ ง น ้ า 

 - สง่น า้โดยรถยนตบ์รรทุกน า้ปรมิาตรไมเ่กนิ 6,000 ลติร 

    ไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร คร ัง้ละ       
500 บ า ท 

    เกนิ 10 กโิลเมตร คดิเพิม่อกีกโิลเมตรละ  
      20 บ า ท 

    เศษของกิโล เมตรให้ค ิด เ ต็ม  1 กิโล เมตร 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

2) - ค่าบรกิารต ัง้ถงัน า้เปลา่ขนาด 1,600 ลติร และ 550 ลติร , 
  ไมเ่กนิ 4 ใบ คร ัง้ละไมเ่กนิ 7 วนั      

600 บ า ท , 

    เกนิ 7 วนั แตไ่มเ่กนิ 15 วนั   
 1,000 บ า ท , 

    เกนิ 15 วนั วนัละตอ่จ านวนถงัไมเ่กนิ 4 ใบ     

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

100 บ า ท 

 
(หมายเหต:ุ (การตัง้ถังน ้าเกนิกวา่ 4 ใบใหค้ดิคา่บรกิารทกุๆ 4 ใบ เป็น
เกณฑค์ านวณเศษของ 4 ใบ ใหค้ดิเต็ม 4 ใบ))  

3) - ค่าบริกา รต ั้งถ ังน ้า เปล่าขนาด  300 ลิต ร 

    ไมเ่กนิ 30 ใบ คร ัง้ละไมเ่กนิ 7 วนั      

600 บ า ท 
    เกนิ 7 วนั แตไ่มเ่กนิ 15 วนั   

 1,000 บ า ท 
    เกนิ 15 วนั วนัละตอ่จ านวนถงัไมเ่กนิ 30 ใบ     

100 บ า ท 

 
 

(หมายเหต:ุ (การตัง้ถังน ้าเกนิกวา่ 30 ใบใหค้ดิคา่บรกิารทกุๆ 30 ใบ เป็น
เกณฑค์ านวณเศษของ 30 ใบ ใหค้ดิเต็ม 30 ใบ))  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง   

กรุงเทพมหานคร 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้ทีฝ่่ายบรกิารรักษาความสะอาด กองจัดการขยะ ของเสยีอนัตรายและสิง่ปฏกิลู ส านักสิง่แวดลอ้ม 

โทร./โทรสาร 0 2245 3306 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์โทร. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง หนังสอืขอรับบรกิารน ้าประปาและภาชนะรองรับน ้า พรอ้มน ้าประปา 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารรถสขุาเคลือ่นทีแ่ละหอ้งสขุาช ัว่คราว 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการยืน่ค าขอ 

 

 พระราชบญัญัตสิาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานคร ในการด าเนนิการก าจัดสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย และ

ออกขอ้ก าหนดเกีย่วกับการจัดการสิง่ปฏกิลู เพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อก

ขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การเก็บขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 และขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 

คา่บรกิาร พ.ศ. 2543 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยอตัราคา่บรกิาร และหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการยกเวน้

หรอืลดหย่อนคา่บรกิาร พ.ศ. 2544 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารได ้โดยเสยีคา่บรกิารตาม ขอ้บญัญัตแิละระเบยีบที่

ก าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ความประสงคถ์งึ ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม 
เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

/ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
เขยีนค ารอ้งแจง้ความประสงคด์วัยตัวเอง ที ่ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ฝ่ายขนถ่ายส ิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิารจัดการส ิง่ปฏกิลู 

ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่
123 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2.3 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับค าขอ ตรวจสอบเอกสาร สอบถามรายละเอยีดพืน้ทีท่ีข่อรับ

30 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

บรกิาร 

ตรวจสอบจ านวนการขอใชบ้รกิารรถสขุาเคลือ่นที/่หอ้งสขุา
ชัว่คราวทีว่า่มเีพยีงพอใหบ้รกิารไดห้รอืไม ่  

(หมายเหต:ุ -)  
2) การพจิารณา 

พจิารณาตรวจสอบจ านวนการขอใชบ้รกิาร รถสขุาเคลือ่นที/่หอ้ง

สขุาชัว่คราว วา่มเีพยีงพอใหบ้รกิาร ไดห้รอืไม่ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

น าเสนอผูม้อี านาจเพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอใชบ้รกิาร รถสขุา
เคลือ่นที/่หอ้งสขุาชัว่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  

1.3 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

4) - 

แจง้ผลผูข้อใชบ้รกิารและช าระคา่บรกิาร 

 
(หมายเหต:ุ ((ด าเนนิการน ารถสขุาเคลือ่นที ่สขุาชัว่คราวไป
ใหบ้รกิารตามก าหนดวนั  นัดหมา เวลา สถานที)่))  

20 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เอกสารเพิม่เตมิ 
- แผนทีส่ถานทีข่อใชบ้รกิาร 

) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าบรกิารรถสุขาเคลือ่นทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ชนดิธรรมดา 
คนัละ คร ัง้ละ (ไมเ่กนิ 8 ชัว่โมง) อตัราคา่บรกิาร 1,500.- บาท 

เกนิกว่า 8 ชัว่โมง อตัราค่าบริการช ัว่โมงละ 200.- บาท 
 

 
(หมายเหต:ุ (นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
อตัตราคา่บรกิารคดิอตัตราเดยีวกนักบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยคดิคา่เช ือ้เพลงิตา่งหาก 3 กโิลเมตรตอ่ 1 ลติร ตามราคาน ้ามันของ
การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

คา่ตอบแทนการปฏบิตักิารนอกเวลาราชการ ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิัตกิารนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550 ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรากระทรวงการคลงั 
 - การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในวนัท าการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิ
ตอบแทนไดไ้มเ่กนิวนัละ 4 ชัว่โมง ในอตัราชัว่โมงละ 50 บาท 

 -  การปฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิตอบแทน
ไดไ้มเ่กนิวนัละ 7 ชัว่โมงในอัตราชัว่โมงละ 60 บาท 

 - กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิัตซิ ึง่เป็นภารกจิหลกัของหน่วยงาน
เป็นครัง้คราวหรอืเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีม่อบหมายให ้
หน่วยงานปฏบิตัโิดยมกี าหนดระยะเวลาแน่นอน และมลีักษณะเร่งดว่น 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแกร่าชการหรอืประโยชนส์าธารณะ หัวหนา้
สว่นราชการอาจสัง่การใหป้ฏบิัตงิานนอกเวลาราชการตดิตอ่กัน โดยมี
สทิธเิบกิเงนิตอบแทนเป็นรายครัง้ ไมเ่กนิครัง้ละ 7 ชัว่โมง ในอตัราชัว่โมง
ละ 60 บาท 

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

))  
2) ค่าบรกิารรถสุขาเคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร - ชนิด

เครือ่งปรบัอากาศอตัราคา่บรกิารคนัละ คร ัง้ละ (ไมเ่กนิ 8 ชัว่โมง) 

2,200.- บาท เกนิกวา่ 8 ชัว่โมงอตัราคา่บรกิารช ัว่โมงละ 300.- 
บาท 

(หมายเหต:ุ (นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
อตัตราคา่บรกิารคดิอตัตราเดยีวกนักบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยคดิคา่เช ือ้เพลงิตา่งหาก 3 กโิลเมตรตอ่ 1 ลติร ตามราคาน ้ามันของ
การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
คา่ตอบแทนการปฏบิตักิารนอกเวลาราชการ ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิัตกิารนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550 ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรากระทรวงการคลงั 
 - การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในวนัท าการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิ
ตอบแทนไดไ้มเ่กนิวนัละ 4 ชัว่โมง ในอตัราชัว่โมงละ 50 บาท 
 -  การปฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิตอบแทน
ไดไ้มเ่กนิวนัละ 7 ชัว่โมงในอัตราชัว่โมงละ 60 บาท 
 - กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิัตซิ ึง่เป็นภารกจิหลกัของหน่วยงาน
เป็นครัง้คราวหรอืเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีม่อบหมายให ้
หน่วยงานปฏบิตัโิดยมกี าหนดระยะเวลาแน่นอน และมลีักษณะเร่งดว่น 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแกร่าชการหรอืประโยชนส์าธารณะ หัวหนา้
สว่นราชการอาจสัง่การใหป้ฏบิัตงิานนอกเวลาราชการตดิตอ่กัน โดยมี
สทิธเิบกิเงนิตอบแทนเป็นรายครัง้ ไมเ่กนิครัง้ละ 7 ชัว่โมง ในอตัราชัว่โมง
ละ 60 บาท 

))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,200 บาท 
  

 

3) ค่ า บ ริ ก า ร ห้ อ ง สุ ข า ช ั่ ว ค ร า ว 

 - ไมเ่กนิ 5 ทีน่ ัง่ คร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั 3,000.- บาท เกนิ 5 
ที่น ั่ ง  ที่ น ั่ ง ล ะ  600.- บ า ท  เ กิน  15 ว ัน  

ที่ น ั่ ง ล ะ  50.- บ า ท ต่ อ ว ั น 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) 1) ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร  10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) 2) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิารจัดการสิง่ปฏกิลู ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  

ส านักสิง่แวดลอ้ม โทรศพัทห์มายเลข 0 2246 1984  โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 
1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  



 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอใชบ้รกิ ารรถยนตส์ขุาเคลือ่นที ่/ หอ้งสขุาชัว่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 19/03/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารสบูส ิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ที ่กรุงเทพมหานครในการด าเนนิการก าจัดสิง่ปฏกิลูและมูลฝอย 

และออกขอ้ก าหนดเกีย่วกับในการจัดการสิง่ปฏกิลู เพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อก

ขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การเก็บขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 และขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 

คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ย การสาธารณสขุ พ.ศ. 2546 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถ

ขอรับบรกิารได ้โดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนด ทัง้นีส้ านักสิง่แวดลอ้มโดยฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน 

ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู รับผดิชอบ ใหบ้รกิารสบูถา่ยสิง่ปฏกิลูจากอาคารขนาดใหญท่ีส่งูเกนิ 6 ชัน้ หรอืมพีืน้ทีเ่กนิ 

3,000 ตารางเมตร เชน่ อพารท์เมน้ท ์ศนูยก์ารคา้ แฟลต โรงแรม โรงพยาบาล สถานทีร่าชการตา่ง ๆ และเขตพระราชฐาน เป็น

ตน้ สว่นส านักงานเขตโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 เขต รับผดิชอบ ใหบ้รกิารขนถา่ยสิง่ปฏกิลูตามอาคารที่

พักอาศยัทัว่ไปทีอ่ยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของแตล่ะส านักงานเขต 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต 
ท าหนังสือ่แจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใชบ้รกิารสบู
ส ิง่ปฏกิลู/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิารสบูส ิง่ปฏกิลู/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต 

แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทห์รอืโทรสาร 
ของส านักงานเขตพืน้ทีท่ีข่อรับบรกิารสบูส ิง่ปฏกิลู/โทรศพัท ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติร

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



ไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
เขยีนค ารอ้งแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ที ่ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  
เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง  เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร  10400 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทห์รอืโทรสาร โทรศพัทห์มายเลข 

0 2246 1975,  0 2246 1984 โทรสารหมายเลข 0 2246 8116 
/โทรศพัท ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2.3 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอ ตรวจสอบรายละเอยีด ออกเลขสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิารณามอบหมายผูค้มุงาน จัดเจา้หนา้ทีแ่ละรถออกใหบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (ตามก าหนดนัดหมายกับผูใ้ชบ้รกิาร))  

2 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม สู บ สิ่ ง ป ฏิ กู ล 
-เศษของลูกบาศกเ์มตรหรอืลูกบาศกเ์มตรแรก และลูกบาศกเ์มตร

ตอ่ ๆ ไป ลกูบาศกเ์มตรละ 250 บาท 
(หมายเหต:ุ (เศษไมเ่กนิครึง่ลกูบาศกเ์มตร 150 บาท เศษเกนิครึง่
ลกูบาศกเ์มตร ใหค้ดิเทา่กบั 1 ลกูบาศกเ์มตร))  

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใชบ้รกิารสบูส ิง่ปฏกิลู))  
2) ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับ
บรกิารสบูส ิง่ปฏกิลู))  

3) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400))  

4) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ ฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านัก



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

สิง่แวดลอ้ม หมายเลขโทรศพัท ์0 2246 1984))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ 1555))  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอรับบรกิารขนถา่ยสิง่ปฏกิลู 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 20/03/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารสบูส ิง่ปฏกิลูประเภทไขมนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ที ่กรุงเทพมหานครในการด าเนนิการก าจัด สิง่ปฏกิลูและมูลฝอย 

และออกขอ้ก าหนดเกีย่วกับในการจัดการสิง่ปฏกิลู เพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อก

ขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การเก็บขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 และขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 

คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ย การสาธารณสขุ พ.ศ. 2546 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถ

ขอรับบรกิารได ้โดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนดทัง้นีส้ านักสิง่แวดลอ้มโดยฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่น

บรกิารจัดการสิง่ปฏกิลู ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูรับผดิชอบ ใหบ้รกิารสบูถ่ายสิง่ปฏกิลูจากอาคารขนาดใหญท่ีส่งู

เกนิ 6 ชัน้ หรอืมพีืน้ทีเ่กนิ 3,000 ตารางเมตร เชน่ อพารท์เมน้ท ์ศนูยก์ารคา้ แฟลต โรงแรม โรงพยาบาล สถานทีร่าชการตา่ง ๆ 

และเขตพระราชฐานสว่นส านักงานเขตโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 เขต รับผดิชอบ ใหบ้รกิารขนถา่ยสิง่

ปฏกิลูตามอาคารทีพั่กอาศยัทัว่ไปทีอ่ยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของแตล่ะส านักงานเขต 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ัวยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิารดดูไขมัน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทห์รอื
โทรสาร ของส านักงานเขตพืน้ทีท่ีข่อรับบรกิารดดูไขมัน/โทรศพัท ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม 
เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม เขยีนค ารอ้งแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ที่
ฝ่ายขนถ่ายส ิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิารจัดการส ิง่ปฏกิลู 
ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ี
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1040/ตดิตอ่ดว้ย

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



ตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทห์รอืโทรสาร 
โทรศพัทห์มายเลข 0 2246 1975, 0 2246 1984 โทรสาร
หมายเลข 0 2246 8116 /โทรศพัท ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2.3 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอ ตรวจสอบรายละเอยีด ออกเลขสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิรณามอบหมายผูค้มุ จัดเจา้หนา้ทีแ่ละรถออกใหบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (ตามก าหนดนัดหมายกับผูข้อใชบ้รกิาร))  

2 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า ธ ร ร เ นี ย ม สู บ สิ่ ง ป ฏิ กู ล 

-เศษของลูกบาศกเ์มตรหรอืลูกบาศกเ์มตรแรก และลูกบาศกเ์มตร

ตอ่ ๆ ไป ลกูบาศกเ์มตรละ 250 บาท 
(หมายเหต:ุ (เศษไมเ่กนิครึง่ลกูบาศกเ์มตร 150 บาท เศษเกนิครึง่
ลกูบาศกเ์มตร ใหค้ดิเทา่กบั 1 ลกูบาศกเ์มตร))  

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 
(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใชบ้รกิารดดูไขมัน))  

2) ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารดดู
ไขมัน))  

3) ส านักงานเขตทัง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 1555))  
4) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400))  

5) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายขนถา่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิารจัดการส ิง่ปฏกิลู ส านักงานจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม หมายเลขโทรศพัท ์0 2246 1975))  

6) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่วราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 1555))  
7) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
8) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอใชบ้รกิารสบูสิง่ปฏกิลูประเภทไขมัน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 20/03/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานคร ในการด าเนนิการก าจัดสิง่ปฎกิลูและมูลฝอย 

และออกขอ้ก าหนดเกีย่วกับการจัดการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยเพือ่ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กรุงเทพมหานครจงึ

ไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2546 ซึง่สถานบรกิารการสาธารณสขุสามารถขอรับบรกิารไดโ้ดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บัญญัตทิีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 
(หมายเหต:ุ -)  
บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั 
โทร 02-726-0300 โทรสาร 02 726 0301/โทรศพัท/์โทรศพัท ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั        

http://www.thanakom.co.th  

/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั โทร 02-726-0300 โทรสาร
หมายเลข   02-726-0301 หรอื e-mail: 

environment.kt@gmail.com/อเีมล ์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบสมัคร และตดิตอ่กลับสถานบรกิารการ
สาธารณสขุ เพือ่นัดหมายวนัและเวลาจัดเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ 

หรอืขอเอกสารทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ 
(หมายเหต:ุ (1) สถานบรกิารการสาธารณสขุทีต่อ้งการสมัครเขา้
รับบรกิารจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ ดาวนโ์หลดใบสมัคร

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จากเวปไซตข์องบรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั และสง่ใบสมัคร
กลบัทีบ่รษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั ทางอเีมล ์หรอืทางโทรสาร 
2) เจา้หนา้ทีนั่ดผูย้ืน่ค าขอเพือ่จัดเก็บมูลฝอยตดิเชือ้ภายใน 3 

วนั 
))  

2) การพจิารณา 

ด าเนนิการจัดเก็บมลูฝอยตดิเชือ้จากสถานบรกิารการสาธารณสขุ 
และน าไปก าจัดโดยการเผาในเตาเผา 

(หมายเหต:ุ (กองก าจัดมูลฝอย ส านักส ิง่แวดลอ้ม และบรษัิท
กรุงเทพธนาคม จ ากดั))  

1 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาล (สพ.7) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นสถานประกอบการสาธารณสขุ) 

กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

2) 

 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองจดทะเบยีนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีเป็นบรษัิททีก่อ่ก าเนดิมลูฝอยตดิเชือ้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ในการจดัเก็บมูลฝอยตดิเชือ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 1. คา่ธรรมเนยีมกรณีทีม่นี า้หนกัวนัหนึง่เกนิ 2 กก. หรอืมปีรมิาณ

เกนิ 13 ลติร คา่เก็บและขนทุกๆ 2 กก.หรอืทุกๆ 13 ลติร หรอืเศษ
ของแต่ละ 2 กก. หรอืแต่ละ 13 ลติร เดอืนละ 300 บาท 

 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ด าเนนิการค านวณคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอยตดิเชือ้ จัดท า และสง่
ใบแจง้หนีค้า่ธรรมเนยีมฯ ภายใน 10 วนั นับจากวนัไดรั้บขอ้มลูน ้าหนักมลู
ฝอยฯ จากบรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  
 

2) 2. ค่าธรรมเนยีมค่าเก็บและขนมูลฝอยตดิเชื้อเป็นคร ัง้คราว 
  2.1 คา่เก็บและขนแตล่ะคร ัง้คดิอตัราคร ัง้ละ 2,000 บาท กรณีที่

ระยะทางเกนิ 10 กม. ใหค้ดิอตัราเพิม่ข ึน้อกี กม. ละ 20 บาท ท ัง้นี้

เ มื่ อ ร ว ม ก ัน แ ล้ ว ต้ อ ง ไ ม่ เ ก ิ น  3,000 บ า ท 
  2.2 กรณีทีมู่ลฝอยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 75 กก. หรอืมปีรมิาณไมเ่กนิ 

500 ลิตร ให้ค ิดอตัราเพิ่มข ึ้นอีก คร ัง้ละ 400 บาท 
 2.3 กรณีทีมู่ลฝอยมนี า้หนกัเกนิ 75 กก.หรอืเกนิ 500 ลติร ใหค้ดิ

คา่เก็บขนเพิม่ข ึน้ในอตัราทุกๆ 75 กก. หรอืทุกๆ 500 ลติร หรอื

เศษของ 75 กก. หรือ 500 ลติร หน่วยละ 400 บาท 
 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ด าเนนิการค านวณคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอยตดิเชือ้ จัดท า และสง่
ใบแจง้หนีค้า่ธรรมเนยีมฯ ภายใน 10 วนั นับจากวนัไดรั้บขอ้มลูน ้าหนักมลู
ฝอยฯ จากบรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,400 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กลุม่งานวศิวกรรม กองก าจัดมูลฝอย ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร โทร 0 2203 2962 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บรษัิทกรุงเทพธนาคม จ ากดั โทร 02-726-0300 โทรสาร 02-726-0301 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กทม. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบสมัครเขา้รับบรกิารเก็บขนมูลฝอยตดิเชือ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารเกีย่วกบัเศษวสัดกุอ่สรา้ง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคารสถานทีม่ี

การจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนัเวลาทีก่ าหนดประชาชนเจา้ของอาคารสถานทีห่ากมเีศษวสัดกุอ่สรา้งสามารถขอรับบรกิาร

เกีย่วกบัเศษวัสดกุอ่สรา้งจากกรุงเทพมหานครโดยช าระคา่บรกิารตามขอ้บญัญัตทิีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท า

บนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบ

อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

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

อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้มอาคาร
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตรแีขวง
ดนิแดงเขตดนิแดงกทม 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้มเลขที ่111 ถนนมติร
ไมตรแีขวงดนิแดงเขตดนิแดงกทม 10400/ไปรษณีย/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อรับบรกิารเกีย่วกบัเศษวสัดกุอ่สรา้ง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร
เกีย่วกบัเศษวัสดกุอ่สรา้ง/ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
แจง้ความประสงคท์างโทรศพัทท์ีฝ่่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะส านักงานเขตพืน้ทีท่ีข่อรับบรกิารเกีย่วกบัเศษวัสดุ
กอ่สรา้ง/โทรศพัท ์ 

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

ฝอยจัดเตรยีมวัสดอุปุกรณ์และจัดรถยนตใ์หบ้รกิารพรอ้ม
เจา้หนา้ที ่

(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) - 
จัดท าหนังสอืแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบเพือ่ช าระเงนิคา่บรกิาร

เกีย่วกบัเศษวัสดกุอ่สรา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อรบับรกิารเกีย่วกบัเศษวสัดุกอ่สรา้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคข์อรบับรกิารเกีย่วกบั
เศษวสัดุกอ่สรา้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 1.ค่ า บ ริ ก า ร ก า ร ข น เ ศ ษ ว ั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
    1.1 ค่าต ัด เศษว ัสดุก่อ สร้า งขึ้น ร ถโดยแร งงาน 

(ร า ค า ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร ล ะ  90 บ า ท ) 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 90 บาท 
  

 

2) 1. ค่ า บ ริ ก า ร ข น เ ศ ษ ว ั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
1.2 ค่าต ัด เศษว ัสดุก่อสร้างขึ้นรถโดยใช้เครื่องจ ักร 

(ร า ค า ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร ล ะ  125 บ า ท ) 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 125 บาท 
  

 

3) 1. ค่ า บ ริ ก า ร ข น เ ศ ษ ว ั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
1.3 คา่ขน (ระยะทางไม่เกนิ 10 กโิลเมตรลูกบาศกเ์มตรละ 100 

บาทสว่นทีเ่กนิ 10 กโิลเมตรคดิเพิม่ลูกบาศกเ์มตรละกโิลเมตรละ 

15 บ า ท  
 

(หมายเหต:ุ (เศษของกโิลเมตรใหค้ดิเต็ม 1 กโิลเมตร))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

4) 2. ค่ า บ ริ ก า ร ก า จ ั ด เ ศ ษ ว ั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง  คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(ต ั น ล ะ  500 บ า ท ) 

 
(หมายเหต:ุ -)  

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้มเลขที ่111 ถนนมติรไมตรแีขวงดนิแดงเขตดนิแดงกทม.10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โทรศพัทแ์จง้ทีฝ่่ายบรกิารรักษาความสะอาด สว่นบรกิารจัดการมลูฝอย ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

ส านักสิง่แวดลอ้มโทร/โทรสาร 0 2245 3306 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุขก์รุงเทพมหานครโทร 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารเกีย่วกบัเศษวสัดกุอ่สรา้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิารเกีย่วกับเศษ

วสัดกุอ่สรา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารตดัและขดุตน้ไม ้
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ไดใ้หก้รุงเทพมหานครในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร แกเ่อกชน สว่น

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิหรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง

คา่บรกิาร พ.ศ. 2543 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยอตัราคา่บรกิารและหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการยกเวน้

หรอืลดหย่อนคา่บรกิาร พ.ศ. 2544 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารตามขอ้ บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด โดยเจา้หนา้ทีจ่ะ

ใหบ้รกิารตามล าดับวนัทีท่ีข่อรับบรกิาร 

 

หมายเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที ่ยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะ เวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 3. เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ณ ส านักส ิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ๒ ถนนมติร
ไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. ๑๐๔๐๐ หรอื ยืน่หนังสอื
แจง้ความประสงค ์ณ ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงาน
สวนสาธารณะ ส านักส ิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ๒ 
ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. ๑๐๔๐๐ / ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตในเขตพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร หรอื ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ณ ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตในพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่อยูใ่นขอ้ 19. หมายเหต ุ/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับเรือ่ง ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (ส านักส ิง่แวดลอ้ม หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที)่)  

10 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบ ณ สถานทีท่ีผู่ข้อใชบ้รกิารพรอ้มแจง้
อตัราคา่บรกิาร 

(หมายเหต:ุ (ส านักส ิง่แวดลอ้ม หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที)่)  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีร่ายงานและเสนอผูม้อี านาจอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

4) - 

- ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต และช าระคา่บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (- ผูข้อใชบ้รกิารน าใบนัดหมายการขอรับบรกิารฯ 
ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาต ตามนัดหมาย ณ 
ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที)่)  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืหรอืใบค ารอ้งแจง้ความประสงค ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

ส านักสิง่แวดลอ้ม 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากเจา้ของตน้ไมก้รณีทีเ่จา้ของไมไ่ด้

ด าเนนิการดว้ยตนเอง หรอืหนงัสอืมอบอ านาจจากนติบิุคคลโดยลง

นามรบัรองส าเนาโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามและประทบัตรา
นติบิุคคล หรอืลงนามจรงิดว้ยลายมอืเทา่น ัน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ภาพถา่ยและต าแหนง่สถานทีข่องตน้ไมท้ีข่อรบับรกิารตดัและขุด
ตน้ไม ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ ไมเ่กนิ 100 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

2) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 101 - 150 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

3) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 151 - 200 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  

 

4) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 201 - 250 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

5) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน

ตน้ 251 - 300 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 

  
 

6) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่ม่มสี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 301 ซม. ขึน้ไป 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 1,700 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,700 บาท 
  

 

7) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ ไมเ่กนิ 100 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 

  

 

8) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 101 - 150 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

9) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 151 - 200 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาท 

  
 

10) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 201 - 250 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,200 บาท 

  
 

11) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 251 - 300 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,800 บาท 

  
 

12) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 301 ซม. ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 3,400 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,400 บาท 

  
 

13) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 50 – 

100 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 

  

 

14) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 101 - 

150 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

15) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 151 - 

200 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 

  

 

16) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 201 - 

250 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

17) คา่บรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 251 - 

300 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

18) ค่าบรกิารในการขุดโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 301 

ซม. ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 4,000 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 

  
 

19) คา่เก็บขน ระยะทาง ไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร เทีย่วละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

20) คา่เก็บขน ระยะทาง เกนิ 10 กโิลเมตรขึน้ไป เทีย่วละ 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 700 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
  

 
 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต 

(หมายเหต:ุ (-ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขต ณ ส านักงานเขตในเขตพืน้ทีข่อรับบรกิาร หรอื โทรศพัทแ์จง้ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร))  

2) ส านักสิง่แวดลอ้ม 

(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม ส านักส ิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนน
มติรไมตร ีเขตดนิแดง กทม.10400 หรอื โทรศพัทแ์จง้ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส ิง่แวดลอ้ม โทร. /โทรสาร 
0 2246 8540))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์1555))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบตดิตอ่ขอรับบรกิารตดัและขดุตน้ไม ้
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่ขอรับบรกิาร 
 

1. ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กทม. 10400 

 

2. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 08/05/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การอนญุาตขดุลอ้มยา้ยตน้ไมใ้นทีส่าธารณะเพือ่เปิดทางเขา้ออกอาคาร

และสถานที ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมหีนา้ทีใ่นการดแูลรักษาสนามหญา้และตน้ไมใ้นถนนและสถานสาธารณะ ซึง่หา้มมใิหผู้ใ้ดโคน่ตน้ไม ้ตดั เด็ด 

หรอืกระท าดว้ยประการใดๆ ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืน่าจะเป็นอนัตรายแกต่น้ไม ้หรอืใบดอก ผลหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของตน้ไมท้ี่

ปลกูไวห้รอืขึน้เองตามธรรมชาตใินทีส่าธารณะหรอืสถานสาธารณะ แตม่ใิหใ้ชบ้งัคบัแกก่ารกระท าของผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

พนักงาน เจา้หนา้ที ่หรอืผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืใหโ้คน่หรอืตดัตน้ไมจ้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ตามพระราชบัญญัตรัิกษาความ

สะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ.2535 การขดุลอ้มยา้ยตน้ไมใ้นทีส่าธารณะเพือ่เปิดทางเขา้ออกอาคาร

และสถานที ่จงึเป็นการด าเนนิการของส านักงานสวนสาธารณะ หรอืส านักงานเขตพืน้ทีผู่รั้บผดิชอบ แลว้แตก่รณี ตามค าสัง่

กรุงเทพมหานครที ่3108/2528 เรือ่งขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการกอ่สรา้งทีอ่าจท าใหต้น้ไมเ้สยีหาย ค าสัง่กรุงเทพมหานครที ่

2396/2553 และ ที ่370/2556 เรือ่ง มอบอ านาจใหข้า้ราชการกรุงเทพมหานครปฏบิัตริาชการแทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารไดต้ามขอ้บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด โดยแจง้ความประสงคด์ว้ยการตดิตอ่ดว้ยตนเอง

หรอืมหีนังสอืแจง้ความประสงคถ์งึส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้มหรอืส านักงานเขตพืน้ที ่ทีอ่าคารหรอืสถานทีนั่น้

ตัง้อยู ่ซึง่การใหบ้รกิารดงักลา่วจะพจิารณาด าเนนิการตามล าดับวนัทีข่อรับบรกิาร 

 

หมายเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที ่ยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะ เวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 3. เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักส ิง่แวดลอ้ม - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ณ ส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111  ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กทม. 10400 หรอื ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงค ์ณ 
ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส ิง่แวดลอ้ม 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ีแขวง
ดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเขต - ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตในเขตพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร หรอื ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ณ ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตในพืน้ทีข่อรับ
บรกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

- ผูข้อใชบ้รกิารยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคพ์รอ้มเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

10 นาท ี ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

2) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบ ณ สถานทีท่ีผู่ข้อแจง้ความประสงค ์

(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

3 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีพ่จิารณาคดิคา่บรกิาร พรอ้มจัดท ารายงานและเสนอ

ผูม้อี านาจอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

4 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

4) - 

ท าการประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนทราบ 
(หมายเหต:ุ (อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ))  

7 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

5) - 

- ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต และช าระคา่บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (- ผูข้อใชบ้รกิารน าใบนัดหมายการขอรับบรกิารฯ 
ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาต ตามนัดหมาย ณ 
ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที)่)  

1 วนัท าการ ส านักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืหรอืใบค ารอ้งแจง้ความประสงค ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

ส านักสิง่แวดลอ้ม 

3) 

 

ภาพถา่ยของตน้ไมท้ีข่ออนุมตัขิดุลอ้มยา้ย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

แผนทีแ่สดงต าแหนง่ของสถานทีด่ าเนนิการตามค าขออนุมตัขิดุ
ลอ้มยา้ยตน้ไม ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืขออนุญาตเปิดทางเทา้และคนัหนิจากส านกัการโยธา 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

ส านักการโยธา 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 1 - 9 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

2) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 10 - 19 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

 

3) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 20 - 29 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

 

4) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 30 - 39 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 
  

 

5) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 40 - 49 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

6) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 50 - 99 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  

 

7) ประเภทไมย้นืตน้ ขนาดรอบโคนตน้ 100 ซม. ขึน้ไป ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 20,000 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด ))  

 คา่ธรรมเนยีม 20,000 บาท 

  

 

8) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 1 - 9 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

9) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 10 - 19 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

10) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 20 - 29 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

11) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 30 - 39 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 

  
 

12) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 40 - 49 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

13) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 50 - 99 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

14) ประเภทไมพุ้ม่ ขนาดรอบโคนตน้ 100 ซม. ขึน้ไป ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีม่ลี าตน้มากกวา่ 1 ล าตน้ ใหว้ดัเสน้รอบวงของล า
ตน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ คา่ธรรมเนยีมขัน้ต า่ 20,000 บาท เป็นไปตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 20,000 บาท 

  
 

15) ประเภทไมด้อกไมป้ระดบั กรณีเป็นตน้คดิคา่เสยีหายตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

16) ประเภทไมด้อกไมป้ระดบั กรณีเป็นแปลง เป็นกอหนา เป็นรูปทรง 

คดิคา่เสยีหาย ตร.ม. ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

17) ประเภทไมค้ลมุดนิ คดิคา่เสยีหาย ตร.ม. ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 

18) ประเภทหญา้ คดิคา่เสยีหาย ตร.ม. ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเขต 
(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขต ณ ส านักงานเขตในเขตพืน้ทีข่อรับบรกิาร หรอื โทรศพัทแ์จง้ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร))  

2) ส านักสิง่แวดลอ้ม 
(หมายเหต:ุ (ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม ส านักส ิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนน
มติรไมตร ีเขตดนิแดง กทม.10400 หรอื โทรศพัทแ์จง้ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส ิง่แวดลอ้ม ))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์1555))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบตดิตอ่ขออนุญาตขดุลอ้มยา้ยตน้ไมใ้นทีส่าธารณะเพือ่เปิดทางเขา้ออกอาคารและสถานที ่
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่ขอรับบรกิาร 

 

1. ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กทม. 10400 โทร 0-2248 2534 โทรสาร 0-2248 1533 

 
2. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต ทัง้ 50 เขต 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 08/05/2562 

http://www.info.go.th/


คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองการใหบ้รกิารจดัเก็บมลูฝอยและหรอืส ิง่ปฏกิลูเพือ่

น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรุงเทพมหานครมอี านาจหนา้ทีใ่นการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมกีารดแูลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที ่

มกีารจัดเก็บมลูฝอยและน าไปทิง้ตามวนั เวลาทีก่ าหนด    ผูป้ระสงคจ์ะใหอ้อกหนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยและ

หรอืสิง่ปฏกิลูเพือ่น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ ตอ้งปฏบิัตติามขอ้บงัคับกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการมลูฝอย

และสิง่ปฏกิลูของอาคารสถานทีแ่ละสถานบรกิารการสาธารณสขุ พ.ศ.2544 และตอ้งมภีาชนะหรอืหอ้งพักมลูฝอยแยกประเภท

อยา่งชดัเจน โดยผูป้ระสงคจ์ะใหอ้อกหนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยและหรอืสิง่ปฏกิลูเพือ่น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราว

ตา่ง ๆ ตอ้งยื่น่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองพรอ้มหลักฐานหรอืยืน่เอกสารพรอ้มหลักฐานสง่ทางไปรษณียต์ามสถานที ่/ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิารไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีมแตอ่ยา่งใด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ 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 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักส ิง่แวดลอ้ม 
อาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ี
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักส ิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนน
มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม 10400/ไปรษณีย ์ 

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ านักงานเขตพืน้ทีใ่น
สถานทีท่ีข่อใหอ้อกหนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมูลฝอย
และหรอืส ิง่ปฏกิลูเพือ่น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใหอ้อก
หนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยและหรอืส ิง่ปฏกิลูเพือ่

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



น าไปใช ้ป่ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ/ไปรษณีย ์ 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอ ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

2) การพจิารณา 
พจิารณาตรวจสอบสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร ผังบรเิวณแสดงทีต่ัง้

อาคารและสถานทีพั่กมลูฝอย เสน้ทางการเดนิรถเขา้ออก 
ประเมนิปรมิาณมลูฝอย ขดีความสามารถในการจัดเก็บมลูฝอย 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) - 
จัดท าหนังสอืแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบผลการพจิารณาออก

หนังสอืรับรองการจัดเก็บมลูฝอยและหรอืสิง่ปฏกิลู 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใหร้บัรองการจดัเก็บมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

ส าเนาโฉนดทีด่นิพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมทีด่นิ 

4) 

 

ผงับรเิวณแสดงทีต่ ัง้อาคารและสถานทีพ่กัมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

รายการค านวณปรมิาณขยะทีค่าดวา่นา่จะเกดิขึน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการส านักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม 10400 

(หมายเหต:ุ -)  



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

2) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย สว่นบรกิารจัดการมลูฝอย  ส านักงานจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส านัก

สิง่แวดลอ้ม โทร 0 2246 1939 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศพัทแ์จง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร 1555 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใหอ้อกหนังสอืรับรองการใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยเพือ่น าไปใช ้

ประกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -)  

5) โทรศพัทแ์จง้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อใหอ้อกหนังสอืรับรอง

การใหบ้รกิารจัดเก็บมลูฝอยเพือ่น าไปใชป้ระกอบเรือ่งราวตา่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 04/04/2562 

http://www.info.go.th/

