ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
การติดตอราชการและการใหบริการ
๑. การใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูล

อัตราคาธรรมเนียม (ตอ)
๓. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับตนไม

ยื่นคำรอง กรอกรายละเอียด สถานที่ขอรับบริการ
ที่สำนักงานเขตสวนหลวง
หรือแจงทางโทรศัพท โทร. ๐๒-๓๒๒-๔๖๗๑
เจาหนาที่รับแจงและออกเลขรหัสสัญญาแจงใหกับผูแจง
ผูควบคุมตรวจสอบและประสานแจงใหผูขอรับบริการทราบ
และนัดวันดำเนินการ

อัตราคาธรรมเนียม
๑. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขยะมูลฝอย

ก. คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป
(๑) วันหนึ่ง ไมเกิน ๒๐ ลิตร
(๒) วันหนึ่ง เกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
คาเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือ เศษของแตละ ๒๐ ลิตร
(๓) วันหนึ่ง เกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
(๔) วันหนึ่ง เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ
ลูกบาศกเมตร หรือ เศษลูกบาศกเมตร
ข. คาเก็บและขนทั่วไปเปนครั้งคราว
(๑) ครั้งหนึ่ง ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
(๒) ครั้งหนึ่ง เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ
ลูกบาศกเมตร หรือเศษลูกบาศกเมตร

เดือนละ
เดือนละ

๒๐ บาท
๔๐ บาทตอ ๒๐ ลิตร

๒๐๐๐ บาท
เดือนละ
เดือนละ ๒๐๐๐ บาทตอ ๑ ลบ.ม.
๑๕๐ บาท
ครั้งละ
ครั้งละ ๑๕๐ บาทตอ ๑ ลบ.ม.

การใหบริการตัดตนไม การขุดโคนตนไมที่ตัด หรือการเก็บและขนกิ่งไมโดยคิดคาบริการ ดังนี้
ก. บริเวณที่ไมมีสิ่งกีดขวาง
๒๐๐ บาท
(๑) ขนาดรอบโคนตน ไมเกิน ๑๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๕๐๐ บาท
(๒) ขนาดรอบโคนตน ๑๐๐ - ๑๕๐ ซ.ม.
ตนละ
๘๐๐ บาท
(๓) ขนาดรอบโคนตน ๑๕๑ - ๒๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๑,๐๐๐ บาท
(๔) ขนาดรอบโคนตน ๒๐๑ - ๒๕๐ ซ.ม.
ตนละ
๑,๔๐๐ บาท
(๕) ขนาดรอบโคนตน ๒๕๑ - ๓๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๑,๗๐๐ บาท
(๖) ขนาดรอบโคนตน ๓๐๑ ซ.ม. ขึ้นไป
ตนละ
ข. บริเวณที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวาง
๔๐๐ บาท
(๑) ขนาดรอบโคนตน ไมเกิน ๑๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๑,๐๐๐ บาท
(๒) ขนาดรอบโคนตน ๑๐๐ - ๑๕๐ ซ.ม.
ตนละ
๑,๖๐๐ บาท
(๓) ขนาดรอบโคนตน ๑๕๑ - ๒๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๒,๒๐๐ บาท
(๔) ขนาดรอบโคนตน ๒๐๑ - ๒๕๐ ซ.ม.
ตนละ
๒,๘๐๐ บาท
(๕) ขนาดรอบโคนตน ๒๕๑ - ๓๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๓,๔๐๐ บาท
(๖) ขนาดรอบโคนตน ๓๐๑ ซ.ม. ขึ้นไป
ตนละ
ค. คาบริการในการขุดโคนตนไมที่ตัดแลว
๖๐๐ บาท
(๑) ขนาดรอบโคนตน ไมเกิน ๑๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๑,๐๐๐ บาท
(๒) ขนาดรอบโคนตน ๑๐๐ - ๑๕๐ ซ.ม.
ตนละ
๑,๔๐๐ บาท
(๓) ขนาดรอบโคนตน ๑๕๑ - ๒๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๒,๐๐๐ บาท
(๔) ขนาดรอบโคนตน ๒๐๑ - ๒๕๐ ซ.ม.
ตนละ
๓,๐๐๐ บาท
(๕) ขนาดรอบโคนตน ๒๕๑ - ๓๐๐ ซ.ม.
ตนละ
๔,๐๐๐ บาท
(๖) ขนาดรอบโคนตน ๓๐๑ ซ.ม. ขึ้นไป
ตนละ
ง. คาบริการในการเก็บขน (ขนยาย)
๕๐๐ บาท
(๑) ระยะทางไมเกิน ๑๐ กิโลเมตร
เที่ยวละ
๗๐๐ บาท
(๒) ระยะทางเกิน ๑๐ กิโลเมตร
เที่ยวละ

๒. คาธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล

๒๕๐ บาท
๑. เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาสศเมตรแรกและ
ลูกบาศกเมตรละ
ลูกบาศกเมตรตอๆ ไป
๑๕๐ บาท
๒. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
๓. เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
วิธีการชำระเงิน
ชำระเงินกับเจาหนาที่ใหบริการสูบสิ่งปฏิกูล โดยมีใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานครที่ออกใหโดยตรง
จัดทำโดย ฝายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง

