คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรให้บริกำรตด
ั และขุดต้นไม้

หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได ้ให ้กรุงเทพมหานครในการเรียกเก็บค่าบริการ แก่เอกชน สว่ น
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสว่ นท ้องถิน
่ กรุงเทพมหานครจึงได ้ออกข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง
ค่าบริการ พ.ศ. 2543 รวมทัง้ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยอัตราค่าบริการและหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือ
่ นไขในการยกเว ้น
หรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 ซงึ่ ผู ้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการตามข ้อ บั ญญัตแ
ิ ละระเบียบทีก
่ าหนด โดยเจ ้าหน ้าทีจ่ ะ
ให ้บริการตามลาดับวันทีท
่ ข
ี่ อรับบริการ
หมายเหตุ
1. ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบ เอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
2. กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ่ ะ
จัดทาบั นทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ ยื่นเพิม
่ เติม โดยผู ้ยื่ นคาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/
่ นัน
หรือยื่นเอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะ เวลากาหนดในบั นทึกดังกล่าว มิเชน
้ จะถือว่าผู ้ยื่นคาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยื่นคาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบั นทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบั นทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยื่นคาขอหรือ ผู ้
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
สานักสงิ่ แวดล ้อม - ทาหนังสอื แจ ้งผู ้อานวยการสานักส งิ่ แวดล ้อม
ณ สานักสงิ่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ถนนมิตร
ไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม . 10400 หรือ ยื่นหนังสอื
แจ ้งความประสงค์ ณ ฝ่ ายปลูกบารุงรักษา สานักงาน
สวนสาธารณะ สานักสงิ่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม . 10400 โทร 02248 1534 โทรสาร 0-2248 1533 / ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
สานักงานเขต - ทาหนังสอื แจ ้งผู ้อานวยการเขตในเขตพืน
้ ทีข
่ อรับ
บริการ หรือ ยื่นหนังสอื แจ ้งความประสงค์ด ้วยตนเอง ณ ฝ่ าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตในพืน
้ ทีข
่ อรับ
บริการ รายละเอียดชอ่ งทางการติดต่ออยู่ในข ้อ 19. หมายเหตุ /
ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ส านักงานเขตบางนา
888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6071-3
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5269
http://www.bangkok.go.th/bangna//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
08:00 - 16:00 น. ( มีพักเทีย
่ ง)

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

4)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
รับเรือ
่ ง ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (สานักสงิ่ แวดล ้อม หรือ ส านักงานเขตในพืน
้ ที่))
กำรพิจำรณำ
- เจ ้าหน ้าทีอ
่ อกตรวจสอบ ณ สถานทีท
่ ผ
ี่ ู ้ขอแจ ้งความประสงค์
(หมายเหตุ: (สานักสงิ่ แวดล ้อม หรือ ส านักงานเขตในพืน
้ ที่))
กำรพิจำรณำ
- เจ ้าหน ้าทีพ
่ จิ ารณาคิดค่าบริการ พร ้อมจัดทารายงานและเสนอ
ผู ้มีอานาจอนุมัต ิ
(หมายเหตุ: (สานักงานสวนสาธารณะ หรือ สานักงานเขตใน
พืน
้ ที)่ )
ื อนุญาต และชาระค่าบริการ
- ติดต่อขอรับหนังสอ
้ การนาใบนัดหมายการขอรับบริการฯ
(หมายเหตุ: (- ผู ้ขอใชบริ
ติดต่อขอรับหนังสอื อนุญาต /ไม่อนุญาต ตามนัดหมาย ณ
สานักงานสวนสาธารณะ หรือ สานักงานเขตในพืน
้ ที)่ )

ระยะเวลำ
10 นาที

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
สานักสงิ่ แวดล ้อม

2 วันทาการ

สานักสงิ่ แวดล ้อม

2 วันทาการ

สานักสงิ่ แวดล ้อม

1 วันทาการ

สานักสงิ่ แวดล ้อม

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 ื
2)
หน ังสอหรื
อใบคำร้องแจ้งควำมประสงค์
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ื
3)
หน ังสอมอบอ
ำนำจจำกเจ้ำของต้นไม้กรณีทเี่ จ้ำของไม่ได้
ื
ดำเนินกำรด้วยตนเอง หรือหน ังสอมอบอ
ำนำจจำกนิต ิบุคคลโดยลง
นำมรบรองส
ั
ำเนำโดยกรรมกำรผูม
้ อ
ี ำนำจลงนำมและประท ับตรำ
นิต ิบุ คคล หรือลงนำมจร ิงด้วยลำยมือเท่ำนน
ั้
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4)
ภำพถ่ำยของต้นไม้ทข
ี่ อรบบร
ั
ิกำรต ัดและขุดต้นไม้
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
แผนทีแ
่ สดงตำแหน่งของสถำนทีๆ่ ขอร ับบร ิกำร
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ิ่ ดขวำง ขนำดรอบโคน
1)
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีไ่ ม่มส
ี งกี
ต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ดขวำง ขนำดรอบโคน
2)
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีไ่ ม่มส
ี งกี

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักสงิ่ แวดล ้อม

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท

ลำด ับ
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ต้น 101 - 150 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ดขวำง ขนำดรอบโคน
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีไ่ ม่มส
ี งกี
ต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ดขวำง ขนำดรอบโคน
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีไ่ ม่มส
ี งกี
ต้น 201 - 250 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ดขวำง ขนำดรอบโคน
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีไ่ ม่มส
ี งกี
ต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ดขวำง ขนำดรอบโคน
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีไ่ ม่มส
ี งกี
ต้น 301 ซม. ขนไป
ึ้
ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ด ขวำง ขนำด
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีจ
่ ำก ัดหรือมีสงกี
รอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ด ขวำง ขนำด
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีจ
่ ำก ัดหรือมีสงกี
รอบโคนต้น 101 - 150 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ด ขวำง ขนำด
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีจ
่ ำก ัดหรือมีสงกี
รอบโคนต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ด ขวำง ขนำด
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีจ
่ ำก ัดหรือมีสงกี
รอบโคนต้น 201 - 250 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ด ขวำง ขนำด
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีจ
่ ำก ัดหรือมีสงกี
รอบโคนต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ิ่ ด ขวำง ขนำด
ค่ำบร ิกำรในกำรต ัดต้นไม้บร ิเวณทีจ
่ ำก ัดหรือมีสงกี
รอบโคนต้น 301 ซม. ขนไป
ึ้
ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ค่ำบร ิกำรในกำรขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนำดรอบโคนต้ น 50 –
100 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ค่ำบร ิกำรในกำรขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนำดรอบโคนต้ น 101 150 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ค่ำบร ิกำรในกำรขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนำดรอบโคนต้ น 151 200 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ค่ำบร ิกำรในกำรขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนำดรอบโคนต้ น 201 250 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ค่ำบร ิกำรในกำรขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนำดรอบโคนต้ น 251 300 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ค่ำบร ิกำรในกำรขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนำดรอบโคนต้ น 301
ซม. ขนไป
ึ้
ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
ค่ำเก็บขน ระยะทำง ไม่เกิน 10 กิโลเมตร เทีย
่ วละ

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 800 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1,400 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1,700 บาท
ค่ำธรรมเนียม 400 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1,600 บาท
ค่ำธรรมเนียม 2,200 บาท
ค่ำธรรมเนียม 2,800 บาท
ค่ำธรรมเนียม 3,400 บาท
ค่ำธรรมเนียม 600 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1,400 บาท
ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 3,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 4,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท

ลำด ับ
20)

(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำเก็บขน ระยะทำง เกิน 10 กิโลเมตรขนไป
ึ้
เทีย
่ วละ
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 700 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
1)
ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02 173 5253 - 7 ต่อ 6071-3 โทรสาร 02 173 5269
http://www.bangkok.go.th/bangna/
ื แจ ้งผู ้อานวยการเขต ณ สานักงานเขตในเขตพืน
ั ท์แจ ้งฝ่ าย
(หมายเหตุ: (-ทาหนังสอ
้ ทีข
่ อรับบริการ หรือ โทรศพ
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สานักงานเขตพืน
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อรับบริการ))
2)
สานักสงิ่ แวดล ้อม
ื แจ ้งผู ้อานวยการสานักสงิ่ แวดล ้อม สานักสงิ่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนน
(หมายเหตุ: (ทาหนังสอ
ั ท์แจ ้ง สานักงานสวนสาธารณะ สานักสงิ่ แวดล ้อม โทร . / โทรสาร
มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม .10400 หรือ โทรศพ
0 2246 8540))
3)
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร
ั ท์ 1555))
(หมายเหตุ: (โทรศพ
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
1)
ใบติดต่อขอรับบริการตัดและขุดต ้นไม ้
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร ์ม

หมำยเหตุ
่ งทางการติดต่อขอรับบริการ
รายละเอียดชอ
1. ฝ่ ายปลูกบารุงรักษา สานักงานสวนสาธารณะ สานักสงิ่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2248 2534 โทรสาร 0-2248 1533
2. ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางนา
888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2173 5269 โทรสาร 0-2173 5269

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การให ้บริการตัดและขุดต ้นไม ้
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักสงิ่ แวดล ้อม
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: อนุมัต ิ
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)พ.ร. บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
2)พ.ร. บ.รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง พ.ศ. 2535
3)ข ้อบั ญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง ค่าบริการ พ .ศ. 2543
4)ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือ
่ นไขในการยกเว ้นหรือลดหย่อนค่าบริการ
พ.ศ. 2544
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: การให ้บริการตัดและขุดต ้นไม ้ สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

