ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
การใหบริการเก็บขนมูลฝอย
ใหบริการจัดเก็บมูลฝอยจากบานเรือน ตลาด สถานที่ประกอบการ และสถานที่ตาง ๆ ใน
พื้นที่เขตพระโขนง โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้

คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน
1. วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท
2. วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของ
แตละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท
3. วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศก6เมตร เดือนละ 2,000 บาท
4. วั น หนึ่ ง เกิ น 1 ลู ก บาศก6 เ มตร ค าเก็ บ และขนทุ ก ๆ ลู ก บาศก6 เ มตร หรื อ
เศษลูกบาศก6เมตร เดือนละ 2,000 บาท

คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป'นครั้งคราว
1. ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน 1 ลูกบาศก6เมตร ครั้งละ 150 บาท
2. ครั้ ง หนึ่ ง ๆ เกิ น 1 ลู ก บาศก6 เ มตร ค าเก็ บ และขนทุ ก ๆ ลู ก บาศก6 เ มตร หรื อ เศษ
ลูกบาศก6เมตร ลูกบาศก6เมตรละ 150 บาท

การรับแจงและบริการสูบสิ่งปฏิกูล
ใหบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ โดยขอรับบริการไดที่ฝ9ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สํ า นั ก งานเขตพระโขนง 0-2311-4472 ต อ 6521 – 6524 หรื อ
0-2332-9682 โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
1. เศษของลูกบาศก6เมตรหรือลูกบาศก6เมตรแรกและลูกบาศก6เมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศก6
เมตรละ 250 บาท
2. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศก6เมตร คิดอัตรา 150 บาท
3. เศษเกินครึ่งลูกบาศก6เมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศก6เมตร

วิธีการชําระเงิน
ชําระกับเจาหนาที่ใหบริการสูบสิ่งปฏิกูลโดยมีใบเสร็จรับเงินออกใหโดยตรง

อัตราคาบริการเกี่ยวกับตนไม
การใหบริ ก ารตั ด ตนไม การขุ ด โคนตนไมที่ ตั ดหรื อ การเก็ บ และขนกิ่ งไมโดยคิ ด อั ต รา
คาธรรมเนียม ดังนี้

คาบริการในการตัดตนไม (บริเวณที่ไมมีสิ่งกีดขวาง)
1. ขนาดรอบโคนตน ไมเกิน 100 ซ.ม.
2. ขนาดรอบโคนตน 100 – 150 ซ.ม.
3. ขนาดรอบโคนตน 151 – 200 ซ.ม.
4. ขนาดรอบโคนตน 201 – 250 ซ.ม.
5. ขนาดรอบโคนตน 251 – 300 ซ.ม.
6. ขนาดรอบโคนตน 301 ซ.ม. ขึ้นไป

ตนละ 200 บาท
ตนละ 500 บาท
ตนละ 800 บาท
ตนละ 1,000 บาท
ตนละ 1,400 บาท
ตนละ 1,700 บาท

คาบริหารในการขุดโคนตนไมที่ตัดแลว
1. ขนาดรอบโคนตน 50 – 100 ซ.ม.
2. ขนาดรอบโคนตน 100 – 150 ซ.ม.
3. ขนาดรอบโคนตน 151 – 200 ซ.ม.
4. ขนาดรอบโคนตน 201 – 250 ซ.ม.
5. ขนาดรอบโคนตน 251 – 300 ซ.ม.
6. ขนาดรอบโคนตน 300 ซ.ม. ขึ้นไป

คาขุดโคนตน ๆ ละ 600 บาท
คาขุดโคนตน ๆ ละ 1,000 บาท
คาขุดโคนตน ๆ ละ 1,400 บาท
คาขุดโคนตน ๆ ละ 2,000 บาท
คาขุดโคนตน ๆ ละ 3,000 บาท
คาขุดโคนตน ๆ ละ 4,000 บาท

คาบริการในการเก็บขน (ขนยาย)
1. ระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร
2. ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร

เที่ยวละ 500 บาท
เที่ยวละ 700 บาท

บริเวณที่จํากัดหรือมีสิ่งกีดขวาง
1. ขนาดรอบโคนตน ไมเกิน 100 ซ.ม.
2. ขนาดรอบโคนตน 100 - 150 ซ.ม.
3. ขนาดรอบโคนตน 151 - 200 ซ.ม.
4. ขนาดรอบโคนตน 201 - 250 ซ.ม.
5. ขนาดรอบโคนตน 251 - 300 ซ.ม.
6. ขนาดรอบโคนตน 301 ซ.ม. ขึ้นไป

ตนละ 400 บาท
ตนละ 1,000 บาท
ตนละ 1,600 บาท
ตนละ 2,200 บาท
ตนละ 2,800 บาท
ตนละ 3,400 บาท

การคิดคาเสียหายของตนไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ
ขนาดเสนรอบวงที่วัดโคนตนไม (เป'นเมตร)
0.01 ถึง
0.09

0.10 ถึง
0.19

0.20 ถึง
0.29

0.30 ถึง
0.39

0.40 ถึง
0.49

0.50 ถึง
0.99

1 ม.
ขึ้นไป

ตนละ
500

ตนละ
2,000

ตนละ
3,000

ตนละ
4,000

ตนละ
5,000

ตนละ
10,000

ตนละ
20,000

