
   การสูบสิ	งปฏิกลูและการดูดไขมนั 
 

การแจ้งขอรับบริการสูบสิ	งปฏกิูล 

และการดูดไขมนั 
- แจง้ดว้ยตนเอง โดยติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ แจง้ทางโทรศพัท ์ที#หมายเลข
โทรศพัท ์0 2240 2486,  0 2240 2489, 0 2240 
2121  ต่อ 5024 โดยแจง้ชื#อ ที#อยู ่สถานที#สาํคญั
ใกลเ้คียงและหมายเลขโทรศพัทท์ี#ติดต่อกลบั 

- แจง้โดยทาํหนงัสือถึงสาํนกังานเขตคลองเตย 

การชําระค่าธรรมเนียม  
 หลงัจากใหบ้ริการเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ที#
ที#มากบัรถสูบสิ#งปฏิกลูหรือรถดูดไขมนั จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ดงันี<  
- ค่าเก็บขนสิ#งปฏิกลู/ไขมนั ครั< งหนึ#ง ๆ เศษของ

ลูกบาศก ์เมตร หรือลูกบาศกเ์มตรแรกและ
ลูกบาศกเ์มตรต่อ ๆ ไป ค่าธรรมเนียมลูกบาศก์
เมตรละ 250 บาท 

- เศษไม่เกินครึ# งลูกบาศกเ์มตร คิดเพิ#มอีก  
150 บาท 

- เศษเกินครึ# งลูกบาศกเ์มตร ให้คิดเท่ากบั 
 1 ลูกบาศกเ์มตร  

การเกบ็ขนมูลฝอย 
 

อตัราค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอย

กาํหนดไว้ดังนี& 

1. ค่าเกบ็ขยะมูลฝอยทั	วไปประจําเดือน 
1.1  วนัหนึ#งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าธรรมเนียมเดือนละ   

20 บาท 
1.2  วนัหนึ#งเกิน 500 ลิตร  แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร  
      ค่าธรรมเนียมเดือนละ 2,000 บาท 
1.3 วนัหนึ#งเกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขน                  

ทุก ๆ   ลูกบาศกเ์มตรหรือเศษของลูกบาศกเ์มตร
คิดเพิ#ม ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเ์มตรๆ ละ  2,000 บาท 

 

2.  ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอยทั	วไปเป็นครั&ง

คราว 
2.1 ครั< งหนึ#ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร ค่าธรรมเนียม

ครั< งละ 150 บาท 
2.2 ครั< งหนึ#ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขน

ทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตร หรือเศษของลูกบาศกเ์มตรคิด
เพิ#มอีกทุก ๆ  1 ลูกบาศกเ์มตรๆ ละ 150 บาท 

 
 
 

การชําระค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอย 
การชาํระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย     

ตามอาคารบา้นเรือน กระทาํได ้3 วธิี คือ 
- ชาํระดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ                

ที#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
- ชาํระกบัเจา้หนา้ที#ที#ไดร้ับมอบหมายใหไ้ป 
       เก็บค่าธรรมเนียมที#อาคารบา้นเรือนโดยตรง     
       โดยมีใบเสร็จรับเงินของทางราชการใหไ้ว ้  
       เป็นหลกัฐาน 
- ชาํระทางธณาณตัิ สั#งจ่าย ปณ. กลว้ยนํ<าไท ถึง

หวัหนา้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
สาํนกังานเขตคลองเตย เลขที# 599 สามแยกกลว้ย
นํ<าไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หาก
ชาํระเป็นเช็ค กรุณาสั#งจ่าย “กรุงเทพมหานคร”  

การแจ้งขอรับบริการเกบ็ขยะมูลฝอย 
- แจง้ดว้ยตนเองโดยติดต่อ ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ สาํนกังานเขตคลองเตย 
- แจง้ทางโทรศพัท ์ที#หมายเลขโทรศพัท ์                           

0 2240 2486 ,   0 2240 2489 และ 0 2240 2121  
ต่อ 5024 

 
 
 
 



 

กลุ่มงานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 
 

การแจ้งขอรับบริการตัดต้นไม้ 
- แจง้ดว้ยตนเอง โดยติดต่อ  ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ สาํนกังานเขตคลองเตย 
- แจง้ทางโทรศพัท ์ที#หมายเลข0 2240 2486 ,                     

0 2240 2489 และ 0 2240 2121  ต่อ 5024 
- โดยแจง้ชื#อ ที#อยู ่สถานที#สาํคญัใกลเ้คียง และ

หมายเลขโทรศพัทท์ี#ติดต่อกลบั 
-    แจง้โดยทาํหนงัสือถึงสาํนกังานเขตคลองเตย 

การคดิค่าบริการ 
คิดค่าบริการตดัตน้ไม ้ตามขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรื#อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543 
-  ขนาดรอบโคน ไม่เกิน 100 ซม.  
    ตน้ละ 200 บาท 
- ขนาดรอบโคน   101-150 ซม. ตน้ละ 500 บาท 
- ขนาดรอบโคน  151-200 ซม. ตน้ละ 800 บาท 
- ขนาดรอบโคน 251-300 ซม.  
   ตน้ละ 1,000 บาท 
- ขนาดรอบโคน 300 ซม.ขึ<นไป  
   ตน้ละ 1,700บาท 

 

      อตัราค่าเกบ็ขนต้นไม้  

 (ระยะทางถึงโรงงานกาํจดัมูลฝอยฯ) 
  - ไม่เกิน 10 กม. เที#ยวละ 500 บาท 
  - เกินกวา่ 10 กม. เที#ยวละ 700 บาท 
 
 
 
 

 คาํขวญักรุงเทพมหานคร 
        กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง 

   เมอืงศูนย์กลางการปกครอง 

          วดั วงั งามเรืองรอง 

   เมอืงหลวงของประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายรักษาความสะอาด 

 และสวนสาธารณะ 

 สํานักงานเขตคลองเตย 
 

 

 
     

 

 

 การขนถ่ายสิ	งปฏิกลู 

 การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย 

 การปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 
 โทรศพัท ์ 0 2240 2486 ,   0 2240 2489 

 0 2240 2121  ต่อ 5024 


