้ ถำนที:่ สวนสำธำรณะ
คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอใชส

หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
กรุงเทพมหานครมีหน ้าทีใ่ ห ้บริการในการจัดให ้มีและบารุงสถานทีพ
่ ักผ่อนหย่อนใจตามพระราชบั ญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 ซงึ่ ได ้แก่สวนสาธารณะในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยผู ้อานวยการสานักสงิ่ แวดล ้อม
้
(ผู ้อานวยการสานักสวัสดิการสัง คมเดิม) เป็ นผู ้มีอานาจอนุญาตใหใช
้ สวนสาธารณะ
และอาคารสถานทีใ่ นสวนสาธารณะ ตาม
้ การสถานทีส
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการดาเนินงาน ของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2528 ซงึ่ การขอใชบริ
่ วนสาธารณะจะต ้อง
ี ค่าบริการตามข ้อบั ญญัตก
เสย
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง ค่าบริการ พ.ศ. 2543 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยอัตราค่าบริการและ
หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารเงือ
่ นไขในการยกเว ้น หรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 รวมทัง้ จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ ตามกฎหมายที่
ี หายทีเ่ กิดขึน
ี หาย) ทัง้ นีผ
้ การต ้องแจ ้งความประสงค์และจัดสง่
เกีย
่ วข ้องและชดใชค่้ าเสย
้ ทุกประการ (กรณี มค
ี วามเสย
้ ู ้ใชบริ
ื ขอใชบริ
้ การถึงหน่วยงานล่วงหน ้าอย่างน ้อย 5 วันทาการ
หนังสอ
หมายเหตุ
1. ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไวในคู
้ ม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
2. กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ่ ะ
จัดทาบั นทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ ยื่นเพิม
่ เติม โดยผู ้ยื่นคาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/
่ นัน
หรือยื่นเอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะ เวลากาหนดในบั นทึกดังกล่าว มิเชน
้ จะถือว่าผู ้ยื่นคาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยื่นคาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบั นทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบั นทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยื่นคาขอหรือผู ้
ได ้รับมอบ อานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
3. เจ ้าหน ้าทีจ่ ะแจ ้งผลการพิจารณาใหผู้ ้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้บร ิกำร

สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
สานักงานสวนสาธารณะ อาคารสานักการระบายน้า ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400/ ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
้ การ รายละเอียดชอ่ งทางการติดต่ออยู่ใน
สวนสาธารณะทีข
่ อใชบริ
ข ้อ 19. หมายเหตุ/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. ( มีพักเทีย
่ ง)
ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. ( มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ บผิดชอบ
ั
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วันทาการ
ลำด ับ
1)
2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
รับเรือ
่ ง ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (สานักงานสวนสาธารณะ ))
กำรพิจำรณำ
ื
จัดทาและเสนอหนังสอ
(หมายเหตุ: (สานักงานสวนสาธารณะ ))
ื อนุญาตและชาระค่าบริการ
ติดต่อขอรับหนังสอ

ระยะเวลำ
10 นาที

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
่
ิ
สานักสงแวดล ้อม

3 วันทาการ

สานักสงิ่ แวดล ้อม

1 วันทาการ

สานักสงิ่ แวดล ้อม

ลำด ับ

ขนตอน
ั้
(หมายเหตุ: (สานักงานสวนสาธารณะ ))

ระยะเวลำ

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ื
้ ร ิกำร
2)
หน ังสอขอใช
บ
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ระบุสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ รายละเอียดของงานและ
กิจกรรมพร ้อมจานวนผู ้เข ้าร่วมงานและกิจกรรม)
3)
เอกสำรแสดงเรือ
่ งรำวของภำพยนตร ์ (story board )
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
้
หมำยเหตุ (กรณี ใชสถานที
ถ
่ า่ ยทาภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาและการ
บั นทึกเทปโทรทัศน์)
ื
4)
หน ังสออนุ
ญำตให้ถ่ำยทำภำพยนตร ์ในประเทศไทย จำกกอง
กิจกำรภำพยนตร ์ กรมกำรท่องเทีย
่ ว กระทรวงท่องเทีย
่ วและกีฬำ
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
้
หมำยเหตุ (กรณี ผู ้ขอใชต้ ้องการใชสถานที
ส
่ าหรับถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ถ่ำยทำภำพยนตร ์และกำรบ ันทึกเทปโทรท ัศน์ เพื่อธุรกิจ ว ันละ
(หมายเหตุ: -)

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักสงิ่ แวดล ้อม

-

กองกิจการภาพยนตร์

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 6,000 บาท

2)

ถ่ำยภำพนิง่ เพื่อธุรกิจ ว ันละ
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 3,000 บาท

3)

กิจกรรม เพื่อหำรำยได้ ไม่เกิน 6 ชว่ ั โมง ว ันละ
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 4,000 บาท

4)

กิจกรรม เพื่อหำรำยได้ เกิน 6 ชว่ ั โมง ว ันละ
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 7,500 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
ื แจ ้งผู ้อานวยการสานักส ิ่งแวดล ้อม เลขที่ 111 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดิน
1)
สานักสงิ่ แวดล ้อม - ทาหนังสอ
แดง กทม. 10400
(หมายเหตุ: -)
2)
สานักงานสวนสาธารณะ - โทรศัพท์แจ ้งสานักงานสวนสาธารณะ สานักสงิ่ แวดล ้อม โทร. 0-2246 8540
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร - โทรศัพท์ 1555
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต

ลำด ับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร

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

แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
ชื่อแบบฟอร ์ม
ื
้
1)
ใบติดต่อขอรับหนังสออนุญาตในการใชสถานที่
(หมายเหตุ: -)
ื ขอใชสถานที
้
2)
ตัวอย่าง หนังสอ
่ สวนสาธารณะ
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
่ งทางการติดต่อขอใชบริ
้ การสวนสาธารณะ
รายละเอียดชอ
1. สวนลุมพิน ี 192 ถ.วิทยุ แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร 0-2252 7006, 0-2252 5948
2. สวนจตุจักร ถ.กาแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-2272 4575, 0-2272 4575
3. สวนสราญรมย์ ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 โทร 0-2221 0195, 0-2222 1035
4. สวนพระนคร ถ.ลาดกระบั ง แขวงลาดกระบั ง เขตลาดกระบั ง กทม. 10520 โทร 0-2326 9994, 0-2326 9994
5. สวนรมณี นาถ ถ.ศริ พ
ิ งษ์ แขวงสาราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม.10200 โทร 0-2221 5181, 0-2221 5181
6. สวนธนบุรรี มย์ ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กทม.10140 โทร 0-2426 3210, 0-2426 3210 377
7. สวนสริ น
ิ ทราพฤกษาพรรณ ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางขุน ศรี เขตบางกอกน ้อย กทม. 10700 สามารถติดต่อได ้ทีส
่ านักงาน
สวนธนบุรรี มย์
8. สวนเสรีไทย ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่ กทม. 10230 โทร 0-2379 7884, 0-2379 7884
9. สวนหนองจอก ถ.เลียบวารี แขวงกระทุม
่ ราย เขตหนองจอก กทม. 10530 โทร 0-2543 1082, 0-2543 1082
10. อุทยานเบญจสริ ิ ถ.สุขม
ุ วิท แขวงคลองตั น เขตคลองเตย กทม.10110 โทร 0-2626 0810, 0-2626 0810
11. สวนวชริ เบญจทัศ ถ.กาแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-2537 9221, 0-2537 9221
12. สวนลาดพร ้าว 71 ถนนลาดพร ้าว แขวงลาดพร ้าว เขตลาดพร ้าว กทม. 10230 สามารถติดต่อได ้ทีส
่ านักงานสวนวชริ เบญจ
ทัศ
13. สวนสันติภาพ ถ.ราชวิถ ี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 0-2245 2461, 0-2245 2461
14. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10210 โทร 02289 1578, 0-2289 1578
ี ัน ถ.เวฬุวนาราม แขวงสก
ี ัน เขตดอนเมือง กทม.10210 โทร 0-2565 5510, 0-2565 5510
15. สวนรมณี ย์ทงุ่ สก
16. สวนทวีวนารมย์ ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 โทร 0-2487 3199, 0-2487 3199
17. สวน 50 พรรษามหาจักรีสริ น
ิ ธร ถ. เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.28 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม.10250 โทร 0-2337 5077, 02337 5077
18. สวนกีฬารามอินทรา ซ.รามอินทรา 5 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 โทร 0-2551 0612, 0-2551
0612

19. สวนวนธรรม ซ.7 ถ. เฉลิมพระเกียรติร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 โทร 0-23980 4083 0-2398 4084
ิ น
20. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชน
ี าถ ถ.ร่มเกล ้า ซ.24 แขวงคลองสองต ้นนุน
่ เขตลาดกระบั ง กทม.10520 โทร 0-2543
9793, 0-2543 9793
21. สวนเบญจกิต ิ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร 0-2254 1263, 0-2254 1263 สามารถติดต่อ
ได ้ทีส
่ านักงาน อุทยานเบญจสริ ิ
22. สวนสันติปราการ ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 10200 สามารถติดต่อได ้ทีส
่ านักงานสวนสราญรมย์
23. สวนนาคราภิรมย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 สามารถติดต่อได ้ทีส
่ านักงานสวนสราญ
รมย์
24. สวนวัชราภิรมย์ ใต ้ทางแยกต่างระดับวัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร ้ง เขตบางเขน กทม.10220 โทร 0-2508 2108
25. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวฯ (สาทร) ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 สามารถติดต่อได ้ทีส
่ านักงานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
26. สวนพรรณภิรมย์ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กทม.10310 สามารถติดต่อได ้ทีส
่ านักงานสวนสันติภาพ
27. สวนหลวงพระราม 8 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.10700 สามารถติดต่อได ้ทีส
่ านัก งานสวนทวีวนา
รมย์
28. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวฯ (บางกอกน ้อย) ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุน
นนท์ เขตบางกอกน ้อย กทม.10700 สามารถติดต่อได ้ทีส
่ านักงานสวนธนบุรรี มย์
ื
- สาหรับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จะต ้องขออนุญาตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก่อนสง่ หนังสอ
้
ขออนุญาตใชสถานที
่

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
้
ชื่อกระบวนงำน: การขอใชสถานที
:่ สวนสาธารณะ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักสงิ่ แวดล ้อม สานักสงิ่ แวดล ้อม สานักสงิ่ แวดล ้อม
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: อนุมัต ิ
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานครเรือ
่ งค่าบริการ พ.ศ . 2543
2)พ.ร. บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
3)พ.ร. บ.รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง พ.ศ. 2535

ี หายของต ้นไม ้ยืนต ้น ไม ้ดอกไม ้ประดับและหญ ้า
4)การคิดค่าเสย
5)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง การชดใชค่้ าเสยี หายอันเกิดจากการละเมิด พ. ศ. 2529
6)ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ
่ ง กาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดสวนสาธารณะทัง้ 2 สวน ของกรุงเทพมหานคร

7)ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ
่ ง กาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดสวนสาธารณะทัง้ 3 สวน ของกรุงเทพมหานคร
8)ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ
่ ง กาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดสวนสาธารณะทัง้ 5 สวน ของกรุงเทพมหานคร
9)ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยการดาเนินงานของสวนสาธารณะ พ .ศ. 2528
10)ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยวิธป
ี ฏิบัตเิ กีย่ วกับการชดใชค่้ าเสยี หายอันเกิดจากการละเมิด พ.ศ. 2532
11)ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือ
่ นไขในการยกเว ้นหรือลดหย่อนค่าบริการ
พ.ศ. 2544

ี หายต ้นไมในเขตกรุ
12)หลักเกณฑ์ในการพิจารณาปลูกและคิดค่าเสย
้
งเทพมหานคร พ.ศ . 2526 ตาม คาสงั่ กรุงเทพมหานคร
ที่ 1024/2526 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2526
13)ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ
่ งการจัดระเบียบในสวนสาธารณะ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
้
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: การขอใชสถานที
:่ สวนสาธารณะ สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

