การสู บสิ งปฏิกลู และการดูดไขมัน
การแจ้ งขอรับบริการสู บสิ งปฏิกูล
และการดูดไขมัน
- แจ้งด้วยตนเอง โดยติดต่อฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ แจ้งทางโทรศัพท์ ที#หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2240 2486, 0 2240 2489, 0 2240
2121 ต่อ 5024 โดยแจ้งชื# อ ที#อยู่ สถานที#สาํ คัญ
ใกล้เคียงและหมายเลขโทรศัพท์ที#ติดต่อกลับ
- แจ้งโดยทําหนังสื อถึงสํานักงานเขตคลองเตย

การชําระค่ าธรรมเนียม
หลังจากให้บริ การเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที#
ที#มากับรถสู บสิ# งปฏิกลู หรื อรถดูดไขมัน จะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ดังนี<
- ค่าเก็บขนสิ# งปฏิกลู /ไขมัน ครั<งหนึ#ง ๆ เศษของ
ลูกบาศก์ เมตร หรื อลูกบาศก์เมตรแรกและ
ลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ค่าธรรมเนียมลูกบาศก์
เมตรละ 250 บาท
- เศษไม่เกินครึ# งลูกบาศก์เมตร คิดเพิ#มอีก
150 บาท
- เศษเกินครึ# งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ
1 ลูกบาศก์เมตร

การเก็บขนมูลฝอย
อัตราค่ าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
กําหนดไว้ ดังนี&
1. ค่ าเก็บขยะมูลฝอยทัวไปประจําเดือน
1.1 วันหนึ#งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าธรรมเนียมเดือนละ
20 บาท
1.2 วันหนึ#งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ค่าธรรมเนียมเดือนละ 2,000 บาท
1.3 วันหนึ#งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน
ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรื อเศษของลูกบาศก์เมตร
คิดเพิ#ม ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 2,000 บาท

2. ค่ าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทัวไปเป็ นครั&ง
คราว
2.1 ครั<งหนึ#ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าธรรมเนียม
ครั<งละ 150 บาท
2.2 ครั<งหนึ#ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน
ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของลูกบาศก์เมตรคิด
เพิ#มอีกทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 150 บาท

การชําระค่ าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
การชําระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ตามอาคารบ้านเรื อน กระทําได้ 3 วิธี คือ
- ชําระด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ
ที#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
- ชําระกับเจ้าหน้าที#ที#ได้รับมอบหมายให้ไป
เก็บค่าธรรมเนียมที#อาคารบ้านเรื อนโดยตรง
โดยมีใบเสร็ จรับเงินของทางราชการให้ไว้
เป็ นหลักฐาน
- ชําระทางธณาณัติ สั#งจ่าย ปณ. กล้วยนํ<าไท ถึง
หัวหน้า ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สํานักงานเขตคลองเตย เลขที# 599 สามแยกกล้วย
นํ<าไท เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 หาก
ชําระเป็ นเช็ค กรุ ณาสั#งจ่าย “กรุ งเทพมหานคร”

การแจ้ งขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย
- แจ้งด้วยตนเองโดยติดต่อ ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สํานักงานเขตคลองเตย
- แจ้งทางโทรศัพท์ ที#หมายเลขโทรศัพท์
0 2240 2486 , 0 2240 2489 และ 0 2240 2121
ต่อ 5024

กลุ่มงานปลูกและบํารุ งรักษาต้ นไม้
การแจ้ งขอรับบริการตัดต้ นไม้
- แจ้งด้วยตนเอง โดยติดต่อ ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สํานักงานเขตคลองเตย
- แจ้งทางโทรศัพท์ ที#หมายเลข0 2240 2486 ,
0 2240 2489 และ 0 2240 2121 ต่อ 5024
- โดยแจ้งชื# อ ที#อยู่ สถานที#สาํ คัญใกล้เคียง และ
หมายเลขโทรศัพท์ที#ติดต่อกลับ
- แจ้งโดยทําหนังสื อถึงสํานักงานเขตคลองเตย

การคิดค่ าบริการ
คิดค่าบริ การตัดต้นไม้ ตามข้อบัญญัติ
กรุ งเทพมหานคร เรื# อง ค่าบริ การ พ.ศ. 2543
- ขนาดรอบโคน ไม่เกิน 100 ซม.
ต้นละ 200 บาท
- ขนาดรอบโคน 101-150 ซม. ต้นละ 500 บาท
- ขนาดรอบโคน 151-200 ซม. ต้นละ 800 บาท
- ขนาดรอบโคน 251-300 ซม.
ต้นละ 1,000 บาท
- ขนาดรอบโคน 300 ซม.ขึ<นไป
ต้นละ 1,700บาท

อัตราค่ าเก็บขนต้ นไม้
(ระยะทางถึงโรงงานกําจัดมูลฝอยฯ)
- ไม่เกิน 10 กม. เที#ยวละ 500 บาท
- เกินกว่า 10 กม. เที#ยวละ 700 บาท

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สํ านักงานเขตคลองเตย

คําขวัญกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้ าง
เมืองศู นย์ กลางการปกครอง
วัด วัง งามเรืองรอง
เมืองหลวงของประเทศไทย

การขนถ่ ายสิ งปฏิกลู
การจัดเก็บขยะมูลฝอย
การปลูกและบํารุ งรักษาต้ นไม้
โทรศัพท์ 0 2240 2486 , 0 2240 2489
0 2240 2121 ต่อ 5024

